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KS § 139  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Peter Olsson (V). 

__________  
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KS § 140 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Med tillägg av informationsärende kring Post Nords ändrade tider för tömning av 

brevlådor som sammanträdets sista ärende, godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/232 

KS § 141 Information: Fengersfors skola  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att det blivit känt att Fengersfors skola från hösten 2019 kommer att upphöra 

med sin skolverksamhet och eleverna istället erbjuds undervisning i Tösse har 

detta blivit en omdiskuterad och uppmärksammad fråga i Åmål. Beslutet om 

denna ändring togs i barn- och utbildningsnämnden. 

För att ventilera frågan, förtydliga motiven bakom beslutet från nämndens sida 

samt för att erbjuda allmänheten insyn i hur de politiska övervägandena har sett 

ut, föreslår kommunstyrelsens ordförande, med stöd av kommunfullmäktiges 

ordförande, att en extra informationspunkt läggs till på kommande 

kommunfullmäktige, med utrymme för efterföljande debatt. 

__________  
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Dnr KS 2019/209 

KS § 142 Ekonomiska förutsättningar för Nya 
Rösparksskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om ett kostnadstak på 

228,6 miljoner kronor för fortsatt projektering och byggnation av Nya 

Rösparksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka sitt tidigare borgensåtagande med 

ytterligare maximalt 228,6 miljoner kronor gentemot Åmåls kommunfastigheter 

AB. 

Det utökade borgensåtagandet ska användas av bolaget för vidare projektering 

och byggnationen av Nya Rösparksskolan. 

Reservation 

Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet: 

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Anders Bäckström 

(C) och Ove Kaye (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om en ny skolbyggnad för att ersätta den utdömda Rösparksskolan har 

beretts och beslutats i en rad politiska organ och instanser sedan 2015. Den 

slutliga inriktningen och omfattningen beslutades av kommunfullmäktige 31 

januari 2018. Fullmäktige slog fast att den nya skolan ska ha en kapacitet på 450 

elever och omfatta förskoleklass upp till årskurs tre, med tillhörande fritidshem. 

Skolans placering ska vara på det markområde där Rösparksskolan idag är 

belägen. 

Åmåls kommun måste genom kommunfullmäktige besluta om vad den maximala 

kostnaden för den nya skolan får uppgå till innan fortsatt projektering och 

byggnation kan ske. Detta för att säkerställa att investeringen för Åmåls 

kommunfastigheter - som indirekt hanteras av barn- och utbildningsnämnden med 

tillhörande förvaltning i form av hyreskostnader - står i sund relation till den 

koncernövergripande ekonomiska ställningen. 

Åmåls kommunfastigheter har efter samråd med den utsedda politiska 

styrgruppen lagt fram en kostnadsberäkning på 228,6 miljoner kronor för att 

projektera och bygga en skola utifrån fullmäktiges omfattning och direktiv. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 105 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens den 14 maj 2019 § 78 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Björn Skog den 21 maj 2019 

- Kostnadsberäkning den 7 maj 2019 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson den 8 maj 2019 
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Yrkande 

Tilläggsyrkande från Michael Karlsson (M): 

Inför beslutsärendet i kommande kommunfullmäktige då beslut ska fattas 

angående ramar och borgensåtaganden: Ärendet ska inför beslut kompletteras 

med kostnadskalkyl för hur bygge och övrig drift av kommunen ska rymmas 

inom befintligt ekonomiskt utrymme. Kalkyler för scenario 3-5 år framåt, med 

grundförutsättning om bibehållen skattesats ska presenteras. 

Yrkandet bifalls av Ulla Berne (M), Anders Bäckström (C), Christer Törnell (KD) 

och Ove Kaye (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt ett tilläggsyrkande från Michael Karlsson (M). Ordföranden 

frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget från arbetsutskottet och 

finner att så är fallet. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna 

tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (M) och finner att yrkandet inte vinner 

kommunstyrelsens bifall. Omröstning begärs.   

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 

tilläggsyrkandet från Michael Karlsson (M), Nej-röst för att avslå detsamma. 

Omröstningsresultat Med 6 nej-röster och 5 ja-röster beslutar kommunstyrelsen 

att avslå Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Michael Karlsson (S): Nej 

Fredrik Bengtsson (S): Nej 

Olof Eriksson (S): Nej  

Jerry Saxin (S): Nej 

Peter Olsson (V): Nej 

Lotta Robertsson Harén (MP): Nej 

Michael Karlsson (M): Ja 

Ulla Berne (M): Ja  

Christer Törnell (KD): Ja 

Anders Bäckström (C): Ja 

Ove Kaye (SD): Ja 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 143 Ekonomisk prognos efter april 2019  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger den ekonomiska prognosen efter april 2019 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter april månads utgång uppgår beräknat underskott till -18,8 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 april 2019” 

daterad den 13 maj 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. 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2019 (tertial 1) presenteras 

redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 107 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 13 maj 2019 

- Ekonomisk prognos april 2019 den den 13 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/167 

KS § 144 Yttrande - Revisionsrapport över 
årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och 

överlämnar detta som svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2018 i allt väsentligt ger en 

rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt 

väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 

redovisningssed. Revisorerna bedömer i stort att den information som lämnas i 

förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 

ställning.  

Resultatet för 2018 utgör ett negativt resultat på – 2 mkr och av de sex 

kommunövergripande finansiella mål som kommunfullmäktige har satt upp 

uppnår kommunen år 2018 fyra. 

När det gäller revisionens bedömning om kommunens verksamhetsmässiga mål 

saknar de en tydlig övergripande avstämning huruvida kommunen har uppfyllt de 

fyra strategiska målen och de saknar kriterier för när ett strategiskt mål ska anses 

uppfyllt. Kommunen uppmanas att fortsätta att utveckla målarbetet för såväl 

kommunens egna uppföljningar som för revisorernas fortsatta möjlighet att uttala 

sig om måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 108 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 16 maj 2019 

- Revisionsrapport över årsredovisningen 2018 den 8 april 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

__________  
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Dnr KS 2017/432 

KS § 145 Återrapport: Rutiner kring projekt, 
ansökningar, beslut och återrapporter  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen 2017-10-11 har ekonomienheten tagit fram en 

rutin vars syfte är att beskriva hur driftprojekt hanteras från beslut och ansökan till 

genomförande och återrapport. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-10-10 för att ekonomienheten 

skulle återkomma med ytterligare förslag på modeller för att redovisa egna 

kostnader för arbete och administration knutna till projektet 

Driftprojekt kännetecknas av att de är avsedda för specifika engagemang med 

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

statsbidrag räknas inte som driftprojekt. 

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

delta i driftprojektet. 

Ett driftprojekt är godkänt om det är beslutat av den ansvariga styrelsen/nämnden 

och är registrerat hos ekonomienheten. 

När driftprojektet har avslutats och slutrapporterats till extern finansiär sker en 

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

I det nya förslaget skall den egna arbetsinsatsen beräknas och redovisas i 

driftprojektblanketten samt i återrapporten. 

Rutinen kompletterar det beslut som kommunfullmäktige tog 2001-05-30. 

Rutinen är kommunövergripande och har beslutats av ekonomichef. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 109 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 10 oktober 2018 § 227 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 mars 2019 

- Rutinbeskrivning driftsprojekt 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2019/205 

KS § 146 Kulturpris 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kulturchefens förslag. 

Kommunstyrelsen gör också ett medskick till kulturchefen om att det är av stor 

vikt att pristagaren/pristagarna hålls hemliga fram tills dess att priset delas ut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturpris utdelas som belöning för värdefulla insatser i Åmåls kommun inom 

bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller 

därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. 

Pristagare ska ha särskild anknytning till Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 111 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef Stefan Jacobson den 14 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/205 

KS § 147 Kulturstipendium 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kulturchefens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstipendium för unga utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt 

utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, 

konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed jämförbara områden av 

kulturell verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 112 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef Stefan Jacobson den 14 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/204 

KS § 148 Inriktningsmål 2020 - 
Kommunstyrelseförvaltningen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa inriktningsmål för 2020. 

Som en notering inför framtida omformuleringar önskar kommunstyrelsen att de 

strategiska målen formuleras på ett språkligt mer likartat sätt samt att det 

tydliggörs att målen avser verksamhet som berör Åmåls kommun eller kan 

påverkas av densamma, till skillnad från den geografiska platsen Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens visionsstyrning sker i flera steg. Kommunfullmäktige har antagit 

fyra strategiska områden och mål. Dessa bryts av nämnder och kommunstyrelsen 

ned i ett antal inriktningsmål. Inriktningsmålen ska vara ett övergripande och 

styrande mål och vara vägledande för förvaltningens planer för genomförande och 

för enheternas aktiviteter och nyckeltal. Inriktningsmålen ingår i nämnder och 

styrelsers verksamhetsplaner. 

Under våren 2018 genomfördes en halvdagsworkshop med kommunstyrelsens 

ledamöter och enhetschefer från både kommunstyrelseförvaltningen och den 

dåvarande integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. Då diskuterades i 

mindre grupper kommunstyrelsens politiska viljeinriktning och lämpliga 

inriktningsmål diskuterades i mindre grupper. Resultatet blev ett antal 

inriktningsmål som återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. På 

grund av de diversifierade typer av verksamhet som bedrivs i 

kommunstyrelseförvaltningens enheter är inriktningsmålen generellt hållna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 110 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ida Rådman den 16 maj 2019 

- Förslag till inriktningsmål för kommunstyrelsen 2020 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

__________  
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Dnr KS 2019/211 

KS § 149 Svar på remiss om förslag till 
nationell plan för omprövning av vattenkraft - 
Havs- och Vattenmyndigheten  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande Havs- och vattenmyndighetens 

förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften. Däremot vill Åmåls 

kommun, genom kommunstyrelsen, skicka med en uppmaning till Havs- och 

vattenmyndigheten att i det fortsatta arbetet noga beakta den oro som enskilda 

damm- och kraftverksägare känner över att potentiellt hindras från fortsatt 

verksamhet genom exempelvis substantiella ekonomiska avgifter eller 

investeringskrav för att möta nya standarder.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalkens 11 kap som innebär att all 

vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor, samt att en nationell plan ska 

upprättas för genomförandet. Lagändringen föranleds av att Sverige inte bedöms 

uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten gällande vattenkraften. 

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och 

Energimyndigheten utarbetat ett förslag till nationell plan för omprövning av 

vattenkraft som nu är ute på remiss med sista svarsdatum 28 juni. 

Den nationella planen lägger grunden för ett systematiskt arbetssätt för att uppnå 

målet om största möjliga vattenmiljönytta samtidigt som en nationell effektiv 

tillgång till vattenkraftsel bibehålls.   

De som anmäler sin verksamhet till den nationella planen senast 1 juli 2019 kan 

fortsätta bedriva verksamhet till dess att omprövningsåret infaller och får 

dessutom möjlighet att söka om bidrag för åtgärder från svensk vattenkrafts 

miljöfond. 

Planen ska genomföras under en 20-årsperiod mellan 2021 och 

2040.  Prövningsgrupper i samma avrinningsområde har pekats ut där alla 

ingående verksamheter ska omprövas av mark- och miljödomstolen samtidigt. 

Varje prövningsgrupp har ett sista datum för ansökan av omprövning. Regionala 

samverkansprocesser ska äga rum innan omprövningar, vilket kan lyfta behov av 

underlag eller ändringar av normer. I Åmål finns fyra prövningsgrupper inom 

Göta älvs huvudavrinningsområde, alla med sista datum för anmälan om 

omprövning efter 2030. Åmåls kommun äger inga egna verksamheter för 

vattenkraft. 

Vattenmyndigheterna (fem på olika länsstyrelser) statusklassar och sätter 

miljökvalitetsnormer på vattenförekomster som en del av vattenförvaltningen. I 

och med ändringar i föreskrifter 2019 framgår att myndigheterna ska klassa ett 

vatten som kraftigt modifierat (KMV) om alla förutsättningar är uppfyllda enligt 
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vattenförvaltningsförordningen. Ett KMV-vatten ska uppfylla 

miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential”, vilket kan innebära lägre 

åtgärdskrav för verksamheterna. 

Erfarenheter från genomförandet av omprövningar ska kontinuerligt leda till 

förbättringar vilket kan innebära justeringar av innehållet i planen under arbetets 

gång. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Rebecca Retz daterad 2019-06-04 

- Förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft 

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) nationell plan för omprövning av 

vattenkraft 

- Remissmissiv – nationell plan 

- Remissmissiv - miljökonsekvensbeskrivning 

- MKB-bilaga 1, synpunkter på avgränsningsområdet 

- MKB-bilaga 2, jämförelse mellan alternativ och scenarier 

Beslutet skickas till 

Havs- och Vattenmyndigheten, vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se. 

Ange ärendets diarienummer (99-2019) i e-post. 

__________  
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Dnr KS 2019/174 

KS § 150 Svar på remiss - Världens utmaning, 
världens möjlighet - Agenda 2030-
delegationens betänkande  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom innehållet i 

Agenda 2030-delegationens betänkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått en remiss från Miljö- och energidepartementet avseende 

Agenda 2030-delegationens betänkande.  

FNs Agenda 2030s övergripande syfte är att fram till år 2030 avskaffa extrem 

fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och vidta 

åtgärder mot klimatförändringarna. Genom att hantera de globala utmaningarna 

tillsammans och arbeta för en omställning till en hållbar ekologisk, social och 

ekonomisk utveckling, där de 17 målen i agendan ska nås inom ett decennium, 

har vi möjlighet att uppnå nödvändiga förändringar. Utmaningarna är förenade 

med så stora kostnader för samhället att vi inte har råd att inte agera.  

I betänkandet beskriver delegationen hur Sveriges åtagande på olika sätt kräver 

handling, och en av delegationens slutsatser är att genomslaget för Agenda 2030 

behöver stärkas i fler kommuner och landsting. 

Delegationens bedömning är att kommuner och landsting har centrala roller i 

genomförandet av Agenda 2030. Det är angeläget att genomslaget för Agenda 

2030 fortsätter att öka i fler kommuner och landsting och att fler kommuner och 

landsting integrerar arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin 

ordinarie styrning och ledning samt att de fullt ut använder den potential som 

finns för hållbar utveckling inom ramen för offentlig upphandling. 

Åmåls kommun ställer sig positiv till innehållet i remissen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Pia Carlsson den 17 maj 2019 

- Remiss Världens utmaning, världens möjlighet, Agenda 2030-delegationens 

betänkande 

- Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning– världens möjlighet SOU 

2019:13 

- Sammanfattning av Agenda 2030 
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Beslutet skickas till 

Remissvar med diarienummer M2019/00661/S skickas till Miljö- och 

energidepartementet. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den 

24 juni 2019.   

__________  
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Dnr KS 2019/197 

KS § 151 Pensionspolicy för Åmåls kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget om pensionspolicy för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ska aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens pensions- och trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas 

villkor för den framtida privatekonomin. 

Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för 

lokala eller individuella överenskommelser. 

Syftet med pensionspolicyn är att: 

 Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika 

pensionsfrågor 

 Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder 

 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner 

och andra förmåner knutna till ålder 

 Öka attraktionen som arbetsgivare 

 Ge en ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 

behov och förutsättningar 

 Tydlighet i hantering av kommunens pensionsutfästelser och tryggandet 

av dessa 

Pensionspolicyn är indelad i fyra delar: 

 Pensionsavtal (vilka avtal som anställda och förtroendevalda omfattas av 

samt beslutsordningen) 

 Under anställningstid (pensionsinformation till anställda, löneväxling till 

pension, alternativ KAP-KL, direktpension för nyckelpersoner samt 

möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda) 

 Vid avgång (pensionsförstärkning vid förtida uttag samt särskild 

avtalspension enligt överenskommelse) 

 Övrigt (tryggande av pensionsutfästelser samt pension intjänad före 1998) 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 101 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom Johan Asplind den 15 maj 2019 

- Förslag till Pensionspolicy för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2018/274 

KS § 152 Policy mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier för Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya policyn mot trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier hos Åmåls kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde1996-12-18 § 230 

att fastställa policy om trakasserier för Åmåls kommun, samt policy för 

jämställdhet och policy om kränkande särbehandling i arbetslivet.  Åmåls 

kommuns kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-04-26 § 83 att 

fastställa övergripande policy om sexuella trakasserier.  

Personalenheten har under våren 2019 genomfört en översyn av ovan nämnda 

policys och reviderat dem att följa vad enligt Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) tidigare allmänt har yttrat. Revideringen är föranledd av ett behov av att 

förtydliga arbetsgivarens ansvar utifrån vad Diskrimineringslagen (2008:567) 

reglerar, samt att öka insikten för var och en som uppbär en anställning eller ett 

uppdrag hos Åmåls kommun. 

Målet med denna policy är att verka för en arbetsmiljö som är fri från trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier.  

Syftet med denna policy är att skapa ett gemensamt förhållningssätt vad gäller 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 102 

- Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Frida Johansson den 16 maj 2019 

- Förslag till policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/224 

KS § 153 Information: Lägesrapport IT-enheten  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen informerar 

kommunstyrelsens arbetsutskott kring ett uppkommet personalärende inom IT-

enheten. Utredning sker med hjälp av extern utredare, på begäran av fackliga 

företrädare. Ida Rådman är under den tid ärendet pågår IT-chef och 

tjänsteleverantör inom IT har direktupphandlats för att säkra den dagliga driften. 

Den avropade leverantören av driftledning kommer även att genomföra en rapport 

kring status på IT-enhetens arbete utifrån den revisionsrapport som mottagits 

kring IT- och informationssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 104 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Ida Rådman 

__________  
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Dnr KS 2019/202 

KS § 154 Årsredovisning 2018 Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Åmåls kommuns del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsättningen i förbundet var cirka 40 miljoner, vilket är 2 miljoner mindre än 

föregående år och de regionala tillväxtmedlen växlades upp till 111 miljoner. 

Kommunalförbundet har under året haft 36 pågående projekt utöver ordinarie 

verksamhet. Under året fastställdes bland annat en strategisk plan för Position 

Väst att gälla för åren 2019-2024, en ny hemsida lanserades och en ny 

förbundsdirektör, Jeanette Lämmel, tillträdde. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 113 

- Årsredovisning 2018 Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2019/202 

KS § 155 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals 
kommunalförbundsdirektion  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ge förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) anmäler jäv i frågan och lämnar förhandlingarna. Michael 

Karlsson (M) tar över rollen som ordförande och Barbro Axelsson (S) ersätter 

Michael Karlsson (S) som ledamot. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 

dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 § 114 

- Revisionsberättelse inklusive granskningsrapporter 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2019/97 

KS § 156 Information: Synpunkter till 
Inspektionen för vård- och omsorg om 
stängning av vårdcentralen Balderkliniken  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med stängningen av Balderkliniken under våren 2019 så upplevde 

Åmåls kommun att hanteringen lämnade mycket i övrigt att önska från Västra 

Götalandsregionens sida. Detta medförde - enligt kommunen - risker för 

invånarna i Åmål. Med anledning av detta formulerade kommunstyrelsens 

ordförande, på delegation från kommunstyrelsens arbetsutskott, en skrivelse till 

Inspektionen för vård och omsorg för att påtala dessa brister. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 28 maj 2019 

__________  
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Dnr KS 2016/256 

KS § 157 Information: Årsberättelse 2018 - 
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Västra Götalandsregionen/Länsstyrelsen den 30 april 2019 

- Årsberättelse 2018, Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om 

  

__________  
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Dnr KS 2018/289 

KS § 158 Svar på motion om att anlägga 
lämpliga gångvägar vid Örnäsbadet för att göra 
det mer tillgängligt - Christer Törnell (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt teknik- och 

fritidsförvaltningen att ombesörja att gångvägarna åtgärdas för att göra badplatsen 

mer tillgänglig. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Christer Törnell (KD) inkom till kommunfullmäktige den 18 

september 2018. Motionären föreslår att det anläggs lämpliga gångvägar vid 

Örnäsbadet för att göra badplatsen mer tillgänglig. 

Motionen har remitterats till teknik- och fritidsförvaltningen för beredning. 

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att de råder kommunfullmäktige att bifalla 

motionen eftersom det är lämpligt att se över de gångvägar som bör finnas på 

badplatsen för att knyta samman dess olika delar. 

Beslutsunderlag 

- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 51 

- Tjänsteyttrande den 20 mars 2019 

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

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Motionären 

__________  
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KS § 159 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut enligt lag om färdtjänst 2019-05-01 - 2019-05-31 

- Delegeringsbeslut om ombud till Svenska stadskärnors årsmöte 

__________  
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KS § 160 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens budgetutskott den 16 maj 2019 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2019 

- Protokoll Stadsnät i Åmål AB den 16 maj 2019 

__________  
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KS § 161 Information om PostNords brevlådor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har blivit kontaktad av PostNord som meddelar att 

de kommer göra omorganisation i Åmål gällande tömning av brevlådor. Flertalet 

brevlådor kommer att tömmas en timme tidigare än vad som gäller i dagsläget. 

Information om detta kommer att anslås på brevlådorna samt skickas ut till de 

boende på landsbygden. Omorganisationen sker för att spara pengar men också 

begränsa antalet fordon som åker mellan Åmål och postterminalen i Hallsberg. 

Tidigare har tre fordon per dag fått åka sträckan men med de nya rutinerna 

kommer endast ett fordon behövas. Detta är mer gynnsamt för såväl PostNords 

kassa som för miljön, menar företaget. 

__________ 


