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KS § 109  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Ove Kaye (SD). 

__________  
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KS § 110 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Med tillägget av ärende 28 ("Initiativärende om fastigheten Hornlyckan 1") 

godkänns ärendelistan utan förändringar. 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 111 Uppföljning ekonomisk prognos - 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att fortsatt följa den ekonomiska 

utvecklingen och fullfölja det beslutsamma arbete som påbörjats för att garantera 

en ekonomi i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av det prognosticerade underskottet diskuteras planerade åtgärder 

för att åstadkomma en ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 95 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 57 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 mars 2019 § 46 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 112 Uppföljning ekonomisk prognos - 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att fortsatt följa den ekonomiska 

utvecklingen och fullfölja det beslutsamma arbete som påbörjats för att garantera 

en ekonomi i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av det prognosticerade underskottet - till följd bland annat av 

sänkta statsbidrag - diskuteras planerade åtgärder för att åstadkomma en ekonomi 

i balans. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 96 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 57 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 113 Ekonomisk prognos för Åmåls 
kommun efter mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter mars 2019 till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en 

redovisning på sitt nästkommande sammanträde om vilka åtgärder som vidtagits 

och beslut som fattats av respektive facknämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter mars månads utgång uppgår beräknat underskott till -18,7 miljoner kronor 

(mkr). 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den 

ekonomiska uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos mars 2019” 

daterad den 16 april 2019. 

I samband med månadsrapporterna följs även ett antal nyckeltal upp som är 

kopplade till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls 

kommun men även specifika för respektive styrelse/nämnd 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 77 

- Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef den 16 april 2019 

- Ekonomisk prognos mars 2019 den 16 april 2019 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (M) anför till protokollet följande protokollsanteckning: 

"Noteras att rapport om stora negativa ekonomiska avvikelser åter tillåts passera 

med formuleringen att prognosen läggs till handlingarna. En prognos som pekar 

mot minus (-)18,7 miljoner kronor motiverar, enligt mitt förmenande, en politisk 

styrning på tå och att en seriös åtgärdsplan diskuteras." 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/113 

KS § 114 Begäran/Äskande från teknik- och 
fritidsnämnden om extra investeringsmedel för 
anläggande av gång- och cykelväg längs 
Bondegatan i Åmål 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner teknik- och fritidsnämndens äskande om extra 

investeringsmedel om 1 800 tkr för att anlägga gång- och cykelväg längs 

Bondegatan, från Mor Annas väg till väg E45, med medföljande 

beläggningsarbeten på Bondegatan. 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om höjd driftsbudgetram med 80 tkr/år från 

och med 2020 för att täcka ökande kapitalkostnader. Äskandet hanteras istället i 

samband med budgetutskottets arbete inför budget 2020. 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om höjd driftsbudgetram med 30 tkr/år från 

och med 2020 för att täcka ökande driftskostnader. Äskandet hanteras istället i 

samband med budgetutskottets arbete inför budget 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket och Åmåls kommun har 2014 slutit ett avtal om medfinansiering av 

gång- och cykelväg Tösse-Åmål. Kommunen har också åtagit sig att förbättra för 

gång- och cykeltrafik längs Bondegatan. År 2019 har teknik- och 

fritidsförvaltningen beviljats bidrag om 950 tkr av Trafikverket för att anlägga 

gång- och cykelväg längs Bondegatan.  

Investeringskostnaden för kommunens del av finanseringen inryms inte inom 

teknik- och fritidsnämndens budget för 2019. Tillkommande kapital- och 

driftskostnader inryms inte heller inom teknik- och fritidsnämndens driftsbudget. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 2 maj 2019 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 § 17 

- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg den 11 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Niklas Ekberg, gatuchef 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/93 

KS § 115 Svar på remiss från 
Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer 
lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:  

Åmåls kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen och 

anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses 

över och så långt som möjligt anpassas för att uppnå sina syften. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har blivit inbjuden av Finansdepartementet att yttra sig över 

betänkandet SOU 2018:74 ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting” med diarienummer Fi 2018/03212/K. 

Syftet med kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina invånare 

likvärdig service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra 

strukturella förhållanden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 78 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 23 april 2019 

- SOU 2018:74 Lite mer lika 

- Remissmissiv den 2 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet senast 17 maj 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/106 

KS § 116 Ansökan om partistöd 2019 samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningar för 2018 års partistöd till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i fullmäktige har rätt till 

partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in redovisning jämte 

granskningsrapport. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns 

reglemente för partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som 

uppfyller kriterierna för att få partistöd har lämnat in sina redovisningar i tid.  

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 

mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 

respektive parti har. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 2 maj 2019 

- Sammanställning av prelimininära partistöd för respektive parti av 

ekonomiassistent Kjell Svensson den 26 april 2019 

- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Moderaterna 

- Ansökan/redovisning från Liberalerna 

- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 

- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/155 

KS § 117 Investering i teknikutrustning i 
Päronsalen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott och 

delegerar även till utskottet att efter kompletterande underlag fatta beslut i frågan. 

De kompletteringar som behöver göras i ärendet innan beslut fattas, är att för 

kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa förfrågningsunderlaget som sänts ut 

till de vidtalade leverantörerna, samt de återstående offerterna som ännu inte 

inkommit. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Päronsalen i stadshuset i Åmål är idag en central möteslokal för kommunens 

högre beslutande organ. Såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige 

sammanträder numera regelmässigt här och även flertalet andra nämnder nyttjar 

den återkommande. 

Den tekniska bestyckning som finns i lokalen lämnar dock tyvärr mycket övrigt 

att önska. Det är snarare regel än undantag att de inbjudna tjänstepersoner som 

ska föredra viktiga ärenden, upplever moderata eller betydande svårigheter att 

komma överens med teknikparken. Detta skapar störande distraktion i mötet och 

förhindrar viktig information att presenteras på ett tillfredsställande sätt för de 

förtroendevalda. 

Päronsalens tekniska förutsättningar är också av stor vikt för den demokratiska 

insynen och möjligheten att med full tillgänglighet följa fullmäktiges möten. 

Åmåls kommun var tidigt ute med direktsända kommunfullmäktigemöten via 

internet men inga nämnvärda nyinvesteringar i teknisk apparatur har gjorts under 

senare år. För att ge tittarna en fullgod upplevelse och kunna hänga med i den 

tekniska utvecklingen behöver instrument för upptagande av såväl ljud som bild 

kompetteras eller ersättas. 

Det finns också ett behov för kommunen att ha ett bra uppkopplat 

sammanträdesrum med möjlighet att per distans genomföra möten med 

exempelvis vänorter, internationella samarbetspartners, interkommunala 

sammanslutningar och/eller politiska organ eller myndigheter i Stockholm eller 

annorstädes. 

För att det tekniska systemet ska vara lättanvänt och fungera optimalt är det en 

positiv faktor om hela installationen görs utifrån den samlade behovsbilden och 

inte blir ett hopplock av olika komponenter från diverse leverantörer. 

För att få veta hur en bra lösning skulle kunna se ut, utifrån behovsprofilen ovan, 

samt prisbild har IT-enheten ihop med kanslienheten i enlighet med kommunens 

riktlinje för upphandling begärt in lösningsförslag och anbud från flera 
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leverantörer, varav tre lokala. Om kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 

investeringen kommer beställningsorder skickas till den offererande firman som 

bedömts ha lämnat den bästa lösningen och till lägsta möjliga pris. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 80 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Björn Skog den 18 april 2019 

- Offert Eltjänst/Ljudmakaren 

- Offert Hägg & Kristiansson 

Beslutet skickas till 

IT-enheten 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

__________  
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Dnr KS 2018/13 

KS § 118 Återrapport: Evenemangsservice 
Åmåls avveckling  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med föreningen Evenemangsservice upphörande under 2018 

aktualiserades frågan om hur fortsatt stöd till arrangörer av publika arrangemang i 

Åmål kan se ut. Åmåls kommuns inriktning har varit att kommunen är angelägen 

om att värna om denna resurs som nyttjas främst av ideella föreningar som genom 

sina arrangemang bidrar på ett berömvärt sätt till kommunens attraktionskraft och 

tillväxten hos främst små företag inom servicesektorn och/eller 

restaurangbranschen. 

Ett annat ingångsvärde har dock varit att den kommunala ekonomin har vissa 

begränsningar när det gäller investeringskraft och medel för drift av verksamhet. 

Det är heller inte möjligt – enligt kommunstyrelseförvaltningens bedömning – för 

en kommun att i egen regi bedriva denna sorts verksamhet hur som helst. Det 

skulle kunna uppfattas som stridande mot konkurrenslagen (se exempelvis kapitel 

3, §27). 

Kulturenheten och sedermera kanslienheten utredde frågan under 2018 och 

prövade flera olika spår. Såväl bildande av ett kommunalt eventbolag som 

överförande av Evenemangsservice verksamhet till andra ideella föreningar 

(Bluesföreningen, IFK Åmål etcetera), med benäget stöd i pekuniär form från 

Åmåls kommun, övervägdes. Ingen av dessa lösningar befanns dock möjliga i 

praktiken, av en rad olika skäl. Bristande politiskt intresse för ytterligare 

bolagisering samt bristande resurser/kapacitet hos vidtalade föreningar märks 

bland de mest avgörande faktorerna. 

Genom kloka inspel från tillväxtenheten hittades istället en annan lösning. 

Enheten har länge varit i behov av handgripligt stöd i sina aktiviteter inom 

områden som centrumutveckling och evenemang. Detta sammanföll lyckligt med 

att en av de drivande personerna från Evenemangsservice plötsligt befann sig i en 

yrkesmässig situation där erbjudande om anställning på tillväxtenheten tedde sig 

lockande. 

Genom att Evenemangsservice tidigare uppdrag kunde renodlas och tidigare 

nämnda person anställdes per 1 april 2019, kan det konstateras att ett fint 

erbjudande om stöd till föreningar och andra som är intresserade av att arrangera 

publika arrangemang i Åmåls kommun kvarstår. Det som idag inte kan erbjudas 

är transport och montering av kommunens utrustning. Det är dock fortfarande 

kostnadsfritt att låna denna utrustning så länge som arrangemanget är öppet för 

allmänheten. Det är möjligt även för slutna sällskap att diskutera inhyrning av 
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utrustningen, men det är inte det primära syftet med verksamheten som numera 

sorterar under tillväxtenhetens kompetensområde. 

Planen framgent är att involverar frivilligorganisationer och ideella föreningar 

som ett ramverk till den kommunala verksamheten. Genom att dessa erbjuder sina 

tjänster inom logistik och handräckning så kan föreningar och arrangörer även 

fortsättningsvis få hela behovet av evenemangsservice tillgodosett till kraftigt 

reducerad kostnad. 

Ett informationsmöte planeras av tillväxtenheten i närtid där de nya förhållandena 

och möjligheterna kring evenemang i Åmål klargörs och presenteras för en 

intresserad allmänhet samt inbjudna föreningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 83 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Björn Skog den 3 april 2019 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018 § 163 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 7 februari 2018 § 28 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Kulturenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/1 

KS § 119 Svar på revisionsrapport - 
Informations- och IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan från förvaltningschefen 

och överlämnar detta som svar till revisionen.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt E-rådet att senast november 2019 återrapportera om 

hur arbetet går med åtgärder utifrån handlingsplanen. Kommunstyrelsen uppdrar 

också åt E-rådet att utreda möjligheten till lämplig certifiering. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat hur kommunen arbetar med 

informationssäkerhet. Syftet är att fastställa om styrning finns. Granskningen 

påvisar att det saknas styrande och stödjande dokument för hur 

informationssäkerheten hanteras. Förvaltningschefen har efter samtal med 

revisionens ordförande kommit överens om att förvaltningen senast den 31 maj 

ska återkomma med ett svar.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef den 29 april 2019 

- Revisionsrapport den 28 december 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på ett tillägg om att kommunstyrelsen senast i 

november 2019 ska få en återrapport om hur arbetet går med åtgärder utifrån 

handlingsplanen. 

Michael Karlsson (M) yrkar på ett tillägg enligt följande: 

"Då bildat E-råd (efter fullbordat värv) redovisat genomförda åtgärder yrkar jag 

att kommunen, för att upprätthålla uppnådd kvalitetsnivå, låter utreda 

möjligheterna till lämplig certifiering inom området. En sådan certifiering 

signalerar, med all önskvärd tydlighet, en kommuns seriösa ambitionsnivå." 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från 

kommunstyrelseförvaltningen, samt två tilläggsyrkanden dels från Michael 

Karlsson (S), dels från Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar om 

kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget med de två tilläggsyrkandena och 

finner att så är kommunstyrelsens vilja. 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

IT- chef Pontus Karlsson 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________  
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Dnr KS 2018/368 

KS § 120 Processplan för revidering av 
översiktsplan och LIS-plan för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna processplanen som tagits fram av 

tillväxtenheten i samarbete med SBK Värmland. 

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtenheten att genomföra processplanen och nå 

fram till en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Arbetet med LIS-plan ska ingå 

i arbetsprocessen i enlighet med förslaget från tillväxtenheten/SBK Värmland. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns översiktsplan och LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) antogs av kommunfullmäktige i februari 2014. Översiktsplanen bör 

uppdateras åtminstone en gång per mandatperiod för att säkerställa att den fått 

önskad effekt och att planen överensstämmer med rådande politiska ambitioner. 

Tillväxtenheten har tillsammans med konsultföretaget SBK Värmland tagit fram 

en beskrivning för hur ett standardförfarande kan gå till när en kommun vill 

aktualitetspröva översiktsplan samt LIS-plan. I förslaget ingår ett antal steg, bland 

annat workshops med Åmåls kommuns berörda politiker samt samråd med 

Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 73 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 februari 2019 § 32 

- Powerpoint från redovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 

2019 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/145 

KS § 121 Riktlinjer Dataskyddspolicy avseende 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av personuppgiftsansvarig att anta 

Riktlinjer Dataskyddspolicy för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Dataskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2018 ska varje 

nämnd/styrelse i egenskap av personuppgiftsansvarigt organ anta riktlinjer för sin 

behandling av personuppgifter. 

Riktlinjerna beskriver hur personuppgifter ska hanteras på lagligt och korrekt sätt 

i Åmåls kommun, i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Riktlinjerna 

innehåller även en ansvarsfördelning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 79 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund 21 mars 2019 

- Förslag till Riktlinjer Dataskyddspolicy avseende kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Samordnande kontaktombud GDPR 

__________  
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Dnr KS 2019/95 

KS § 122 Svar på remiss av betänkandet 
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lämnar remissvar enligt nedan: 

Åmåls kommun ställer sig positiv till skogsbrandsutredningens betänkande och de 

åtgärder som där i föreslagits. Kommunen har inget övrigt att tillägga utöver de 

synpunkter som nedan redovisas. 

Avsnitt 21.2 Stärkt roll för MSB när det gäller att vid allvarliga olyckor begära 

stöd samt att inrikta och prioritera tillgängliga resurser vid olyckor 

Att ge MSB en stärkt roll gällande stöd, inriktning och prioritering anser vi 

nödvändigt för att på ett effektivt sätt hantera allvarliga olyckor. En allvarlig 

olycka kommer sannolikt att påverka aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Att 

MSB får en stärkt roll i syfte att stödja, inrikta och prioritera torde innebära ökad 

tydlighet, bättre effektivitet och skyndsammare beslut gällande nationell 

lägesbild, rikets samlade resurser etc. Vilket i sin tur leder till ökad förmåga att 

hantera allvarliga olyckor. Kommunen ställer sig således positiv till förslaget. 

Avsnitt 21.3 Kommunernas självrisk 

Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget men vill likväl understryka vikten 

av att författningsförslaget utformas på ett sätt som ger önskad effekt. 

Kommunen anser att författningsförslaget bör utformas på ett sätt som undanröjer 

alla eventuella hinder för räddningstjänsterna att agera kraftfullt i ett tidigt skede, 

oavsett händelse, under förutsättning att särskilda omständigheter råder. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att 

utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande 

skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. 

Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig kring utredningen. 

Åmåls kommun ställer sig positiv till skogsbrandsutredningens betänkande och de 

åtgärder som där i föreslagits. Att ge MSB en stärkt roll gällande stöd, inriktning 

och prioritering anser Åmåls kommun nödvändigt för att klara av allvarliga 

olyckor. 

Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget om möjlighet till reducerad 

kommunal självrisk, men vill likväl understryka vikten av att författningsförslaget 

utformas på ett sätt som ger önskad effekt. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 81 

- Tjänsteskrivelse av räddningschef den 4 april 2019 

- SOU 2019:7 

- Remissmissiv 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet senast den 13 maj 2019 

Räddningschef Henric Helander 

__________  
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Dnr KS 2018/333 

KS § 123 Återrapport: Sagabiografen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar att den efterfrågade rapporten om biografens 

ekonomiska potential som skulle presenteras per april 2019, istället 

ska presenteras efter genomförd medborgardialog. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av beslut 28 nov 2018 § 294: "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." 

Kulturchefen och representanter från kulturenheten redogjorde för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 för de insatser som gjorts för 

att utveckla Sagabiografen, locka mer publik samt få en bättre ekonomi i driften. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 91 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 294 

- PM Handlingsplan 

Beslutet skickas till 

Kulturchef Stefan Jacobson 

__________  
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Dnr KS 2016/227 

KS § 124 Ändring av detaljplan för Kv Illern 9 m 
fl inom Åmåls stad - granskningshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningshandlingar samt beslutar att 

rubricerad plan kan sändas ut på granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap 18 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-07 § 36 att ge 

Tillväxtenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Illern. 

Kvarteret Illern är planlagt idag, men har begränsande byggrätter mot väster 

omgivna av en stor del prickmark (mark som inte får bebyggas). Området har 

kommit att nyttjas för parkering till omkringliggande funktioner och den 

användningen är angelägen att bevara. För att kunna skapa mer rationellt byggda 

bostäder i området och trygga parkeringsfunktionen i plan bedöms en ny 

detaljplan krävas för den västra delen av kvarteret. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, 

kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna 

parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse 

ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden. 

Den 6 februari 2019, § 42, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 

samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad 

detaljplan och att den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. 

Under samrådsskedet inkom 13 yttranden. Planen har fått mindre justeringar inför 

granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 86 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg daterad 17 

april 2019 

- Granskningshandlingar daterade 12 mars 2019 (plankarta och planbeskrivning) 

- Samrådsredogörelse daterad 12 mars 2019 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 22 mars 2018 

- Bullerutredning, daterad 2 oktober 2018 

- Geotekniskt PM, daterad 27 januari 1988 

Beslutet skickas till 

Thomas Carlson, enhetschef Tillväxtenheten 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________  
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Dnr KS 2018/14 

KS § 125 Detaljplan för Nygårds industriområde 
inom Åmåls stad - samrådshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingar och 

behovsbedömning, samt beslutar att rubricerad plan kan sändas ut på samråd 

enligt PBL (2010:900) 5 kap 11 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13 § 284 (KS 2012/332) att ge 

Tillväxtenheten (dåvarande PIN-enheten) i uppdrag att utvidga industrimarken i 

detaljplanerna för Åmåls-Nygård 1:1 m.fl. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten för industrimark samt verksamhet- och 

handel inom området, samtidigt som naturmarkens funktion som 

spridningskorridor värnas. Skyltläget mot Strömstadsvägen föranleder behov av 

en omsorgsfull utformning av bebyggelse och tomt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 87 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg den 17 

april 2019 

- Samrådshandlingar daterade 17 april 2019 (plankarta och planbeskrivning) 

- Behovsbedömning daterad 10 april 2019 

- Dagvattenutredning daterad 2019-04-17 

- Naturvärdesinventering daterad 2018-05-11 

- Naturvärdesinventering daterad 2016-10-25 

- PM Geoteknik daterad 2018-06-29 

- Riskanalys daterad 2018-06-20 

Beslutet skickas till 

Thomas Carlson, enhetschef Tillväxtenheten 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________  
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Dnr KS 2019/183 

KS § 126 Policy om hot och våld i Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till policy om hot och våld för Åmåls 

kommun att gälla från och med 1 juli 2019. 

Kommunfullmäktige noterar att både arbetsplan och riktlinjer redan finns 

framtaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalenheten har under 2019 gjort en översyn av Åmåls kommuns policy om 

hot och våld och reviderat den. Den nu gällande policyn är från 1996. 

Revideringen är föranledd dels av ändringar i Arbetsmiljölag (1977:1160), dels av 

ett behov av att förtydliga arbetsgivarens och medarbetarnas ställningstagande till 

hot och våld. Policyn är tänkt att ligga till grund för Åmåls kommuns fortsatta 

arbete för en organisation som är fri från hot och våld. 

Målet med den föreslagna hot- och våldspolicyn är att verka för en arbetsmiljö 

som är fri från hot och våld dels genom att från arbetsgivarens sida förebygga hot 

och våld, dels genom att ha förberedelse vid eventuella hotfulla eller våldsamma 

situationer. Vidare att förtydliga arbetstagarnas ansvar för att samverka med 

arbetsgivaren för att förebygga hot och våld på och i samband med arbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 92 

- Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Thomas Andersson, den 17 april 2019 

- Policy om hot och våld i Åmåls kommun den 16 april 2019 

Beslutet skickas till 

Personalchef Per Ljungberg 

__________  
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Dnr KS 2019/162 

KS § 127 Årsredovisning 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet BÅDESÅ:s 

årsredovisning 2018 för Åmåls kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 

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

2018. Bidraget från medlemmarna var 5273 tkr och externa medel från MUCF, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågar var 274 tkr. Verksamhetens 

kostnader uppgick till 5875 tkr och det egna kapitalet blev 969 tkr, en minskning 

från förra året utifrån uppstartade insatser och projekt under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 89 

- Årsredovisning 2018 BÅDESÅ 

- Revisionsberättelse samt revisionsrapport 2018 BÅDESÅ 

- Utdrag styrelseprotokoll § 20 

- Verksamhetsberättelse 2018 BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2019/11 

KS § 128 Rekommendation från SKL till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar rekommendation från Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska 

finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket 

innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-

2024). 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 97 

- Skrivelse meddelande från styrelsen nr 15/2018 

- Tjänsteskrivelse den 12 mars 2019 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 § 38 

Beslutet skickas till 

Sveriges kommuner och landsting, SKL 

__________  
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Dnr KS 2019/185 

KS § 129 Förslag till komplettering av 
Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom kompletteringen av överenskommelsen 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

Kommunfullmäktige noterar att överenskommelsen i stort är oförändrad utifrån 

ett tidigare väl fungerande avtal, men att tillägg har gjorts för att även täcka in 

spelberoende och spelmissbruk. 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna 

innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med 

missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med 

spelmissbruk eller spelberoende. 

Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om 

komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med 

spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att 

rekommendera sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget. 

Fyrbodals direktion har den 20 september 2018 beslutat enligt följande: Att 

rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms förslag. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 98 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 § 39 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2019 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk 

- Förslag till komplettering daterat 16 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 

Individ- och familjeomsorgen Åmåls kommun 

__________  
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Dnr KS 2019/135 

KS § 130 Skolhälsovårdsjournaler 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 

15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. De former som står till buds är: 

 Lån av originaljournal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen. 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 § 85 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 februari 2019 BUN § 28 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling den den 30 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetschef Lena Forsell-Bergling 

__________  
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Dnr KS 2019/142 

KS § 131 Överklagat beslut av 
kommunstyrelsen gällande rekrytering av 
kommunchef - Yttrande till förvaltningsrätten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till förvaltningsrätten enligt utsänt 

förslag, tillsammans med protokollsutdrag från sitt möte. 

Reservation 

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

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

Jäv 

Kommunchef Anders Sandén anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i 

överläggningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) har till förvaltningsrätten inkommit med överklagande av 

beslut fattat i Åmåls kommunstyrelse 2019-03-27 (ärende nr 2, ”Tillsättning av ny 

kommunchef”). Förvaltningsrätten har i föreläggande 2019-05-02 anmodat 

kommunen att inkomma med yttrande senast 23 maj 2019. Förslag till yttrande 

presenteras enligt bilagor. 

Beslutsunderlag 

- Handlingar från Förvaltningsrätten i Göteborg den 2 maj 2019 

- Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten inkl 6 st bilagor 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar följande: 

"Vad som i handlingarna anges som ett yttrande från kommunstyrelsen i Åmåls 

kommun är ingalunda att anse som hela styrelsens ståndpunkt. För att göra 

yttrandet mer relevant föreslås förändring genom följande yrkande: Att 

formuleringen 'Från: Kommunstyrelsen i Åmåls kommun' ändras till: 'Nedan 

angivna ledamöter av kommunstyrelsen i Åmåls kommun anför som yttrande till 

Förvaltningsrätten i Göteborgs föreläggande (2019-05-02) följande:' Referenser 

till 'Kommunstyrelsen' som sagesman ändras genomgående till 'Namngivna 

ledamöter'. Lista med namn och partitillhörighet över instämmande ledamöter 

infogas i dokumentet." 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels det utsända förslaget i 

handlingar, dels Michael Karlssons (M) förändringsförslag. Ordföranden ställer 

de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller det 

utsända förslaget. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för det utsända förslaget 

Nej-röst för Michael Karlssons (M) förslag 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för det utsända förslaget och 5 nej-röster för Michael Karlssons 

(M) förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla det utsända förslaget till 

yttrande. 

 

Michael Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Rolf Lindström (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 

Michael Karlsson (M): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Förvaltningsrätten i Göteborg senast 23 maj 2019 

__________  
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Dnr KS 2018/327 

KS § 132 Information: Dom från 
Förvaltningsrätten om överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut § 160 2018-09-26 
gällande slutbetänkande från 
arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

En dom har inkommit till Åmåls kommun från förvaltningsrätten gällande 

överklagat beslut av kommunfullmäktige den 26 september 2019. Ärendet 

handlade om förslag till nytt arvodesreglemente för Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 25 april 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/192 

KS § 133 Information: Skrivelse om Ineras nya 
styrelseordförande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att dra tillbaka sin begäran 

om extra ägarråd för Inera. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter valberedningens förslag till ny ordförande för Inera AB har fackliga parter 

reagerat och ifrågasatt nomineringen. Som en följd av detta detta valde Åmåls 

kommun att skicka en begäran om extra ägarråd. Nu har kompletterande 

information kring nomineringen kommit från SKL som nyanserat och 

kompletterat bilden av den nominerades lämplighet. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från personal på Inera AB 

- Yttrande från kommunstyrelsens ordförande i Åmål den 29 april 2019 

- Delegationsbeslut den 29 april 2019 av kommunstyrelsens ordförande 

- Skrivelse från SKL´s ordförande Anders Knape den 2 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Sveriges kommuner och landsting, SKL 

__________  
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Dnr KS 2019/194 

KS § 134 Inför direktionsmöte i Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och väljer att inte göra några speciella 

medskick till kommunens representanter. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktonsmöte inom Fyrbodals kommunalförbund står för dörren och enligt 

tidigare beslutad rutin så diskuteras eventuella ställningstaganden på förhand. 

Beslutsunderlag 

- Kallelse direktionsmöte 9 maj 2019 

__________  
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Dnr KS 2018/188 

KS § 135 Representant till Mötesplats 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 11 
juni 2019 i Göteborg ( en från majoritet och en 
från opposition) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Olsson (V) samt Christer Törnell (KD) 

att representera Åmåls kommuns politiska organ, jämte tidigare anmäld 

tjänsteperson. 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan från Länsstyrelsen har inkommit om att delta i "Mötesplats Utmaningar 

för ett hållbart Västra Götaland" 11 juni 2019 i Göteborg. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan från Länsstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2018/115 

KS § 136 Initiativärende om fastigheten 
Hornlyckan 1 (f.d. vandrarhemmet) - Ove Kaye 
(SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) har initierat ett ärende till dagens sammanträde, där han önskar få 

svar från kommunstyrelsens ordförande om de upprustningsarbeten som pågår på 

fastigheten Hornlyckan 1, som kommunstyrelsen tidigare beslutat att lämna till 

försäljning. 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Ove Kaye (SD) den 7 maj 2019 

__________  
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KS § 137 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut från personalchefen den 12 april 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-08  40 (40) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 138 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2019 

__________ 


