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KS § 162  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Ulla Berne (M). 

__________  
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KS § 163 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Med tillägg av ärende 11, "Information om boulebana vid gamla kyrkan", 

godkänns dagordningen. 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 164 Ekonomisk prognos efter maj 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter maj månad 2019 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

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

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 

uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos maj 2019. 

Efter maj månad uppgår beräknat utfall för år 2019 till -6,7 miljoner kronor (mkr). 

Jämfört med budget på 12,5 mkr innebär detta en avvikelse på -19,2 mkr. 

Föregående månad uppgick avvikelsen till -18,8 mkr. Förändringen hänförs till 

barn- och utbildningsnämnden som förbättrar sin prognos samt välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden som beräknar ett större underskott hänfört till ökade 

kostnader avseende försörjningsstöd. 

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 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 18 juni 2019 

- Ekonomisk prognos maj 2019 den 18 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/56 

KS § 165 Återrapport: Förebyggande arbete 
inom Räddningstjänsten  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Räddningstjänstens plan för att vända de vikande 

siffrorna inom det förebyggande arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

I årsuppföljningen av kommunens uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor 

för 2018 och 2017 framgår det att Åmåls kommun har brister gällande andelen av 

befolkningen som har blivit utbildade i brandkunskap. 

Räddningschefen fick uppdrag av kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 67 att 

under 2019 återkomma till kommunstyrelsen med information om hur planen ser 

ut för att vända de vikande siffrorna inom det förebyggande arbetet, där bland 

annat pensionsavgångar gjort att låg aktivitet uppmätts i uppföljningen. 

Räddningstjänsten har tillsatt en tjänst vars huvuduppgift är att arbeta med extern 

utbildning. Räddningstjänsten har även infört ett antal aktiviteter kopplade till 

kommunens övergripande mål. Syftet med aktiviteterna är att öka andelen 

utbildade i brandkunskap. 

Under 2018 utbildades 327 personer i brand av räddningstjänsten och hittills 

under 2019 har räddningstjänsten utbildat 406 personer till dags dato. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2019 § 120 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef den 4 juni 2019 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 67 

Beslutet skickas till 

Räddningschef 

__________  
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Dnr KS 2018/236 

KS § 166 Svar på medborgarförslag om 
säkerhetsstaket längs cykelväg - Margareta 
Martinsson  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till att cykelvägen redan i dagsläget bedöms som tillräckligt säker. 

Den aktuella sträckan är heller inte olycksdrabbad. Dessutom är det Trafikverket 

som är ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att göra länsväg 164 säker. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Margaretha Martinsson den 7 juni 2018. 

Förslagsställaren menar att ett säkerhetsstaket är nödvändigt för att göra 

cykelbanan längs länsväg 164 säker. Teknik- och fritidsnämnden har behandlat 

förslaget och har beslutat förespråka ett avslag på förslaget. Motivet är att vägen 

inte är olyckdrabbad. Cykelvägen är dessutom redan avskild från vägbanan 

genom ett dike. 

En viktig aspekt är även att det inte är kommunen utan Trafikverket som bär 

ansvar för säkerheten längs länsväg 164. Om kommunen hade upplevt vägen som 

osäker hade man vid exempelvis samråd kunnat förorda att åtgärder ska vara 

prioriterade, men utifrån rådande bedömning kommer detta inte bli aktuellt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2019 § 124 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 56 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 10 april 2019 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 7 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/256 

KS § 167 Svar på medborgarförslag om 
åtgärder mot nöjeskörning - Helene Wahl  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i de 

delar som omfattar fartsänkande insatser och uppdrar åt teknik- och 

fritidsförvaltningens gatuenhet att vidta adekvata åtgärder. 

I övriga delar föreslås kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat 

och hänvisa till fastighetsägare. Problemet med fordon som spelar hög musik har 

adresserats av kommunen genom att på försök begränsa biltrafiken i centrum 

nattetid, ett projekt som ska utvärderas. Vidare väntas kommunen anta nya lokala 

ordningsföreskrifter som ger ordningsmakten effektivare redskap att bekämpa 

företeelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Helene Wahl den 28 maj 2018. 

Förlagsställaren framför flera synpunkter på den nöjeskörning som hon upplever 

äger rum på Näsgatan och på angränsande uppställningsplatser. 

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat förslaget efter beredning av teknik- och 

fritidsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

förslaget till den del som avser fartsänkande insatser, då mätningar visat att 

fordon med viss frekvens framförs med högre hastighet än tillåtet. De övriga 

synpunkterna kring exempelvis samling på parkeringar och uppsamlingsplatser 

åligger fastighetsägare att ta itu med. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2019 § 125 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 55 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen 7 maj 2019 

- Medborgarförslag den 28 maj 2018 med bilaga artikel PD den 26 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/312 

KS § 168 Svar på medborgarförslag om fler 
parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och 
Sofiagatan - Hans-Peter Sörensen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till att det är fastighetsägarens ansvar att tillse tillräckliga 

parkeringsmöjligheter för hyresgästerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att fler 

parkeringsplatser anläggs på Malmgatan och Sofiagatan i Åmål. 

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet efter beredning av teknik- och 

fritidsförvaltningen och nämnden förordar ett avslag med hänvisning till att det är 

fastighetsägaren som har ansvar för att tillhandahålla parkeringsplatser för sina 

hyresgäster. 

Förvaltningen anför vidare att fastighetsägaren (Riksbyggen) idag hyr kommunal 

mark vid Järngatan där parkeringar samt garage har anlagts. Denna mark torde 

kunna utvecklas för att öka kapaciteten för parkering och vid sådan förfrågan kan 

kommunen komma att ställa sig positiv. Initiativet för att driva denna fråga måste 

dock ankomma på fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2019 § 126 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 mars 2019 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 25 februari 2019 

- Medborgarförslag den 2 oktober 2018 från Hans-Peter Sörensen 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/94 

KS § 169 Svar på medborgarförslag om 
inhägnat område för hundlek - Christina 
Svanström  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och 

uppdra till teknik- och fritidsnämnden att genom omdisponering av befintliga 

medel anlägga ett inhägnat område för hundlek på lämplig plats vid Näsviken i 

Åmål. 

Vid anläggandet uppmanas teknik- och fritidsförvaltningen ha dialog med 

hundklubbarna för att om möjligt göra dem delaktiga till nytta för hundägare i 

Åmål. 

Då den föreslagna ytan befaras vara för liten ombeds teknik- och 

fritidsförvaltningen - om platsen så medger - bygga en större anläggning. Vidare 

uppdras åt teknik- och fritidsförvaltningen att under hösten 2019 utreda 

möjligheten till ett liknande inhägnat område för hundlek i Fengersfors och 

återkomma med förslag till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att iordningställa 

ett inhägnat område för hundlek i Åmål. Medborgarförslaget betonar vikten av en 

plats där hundar kan vara lösa, leka och vara sociala utan risk för rymning. 

Ärendet har behandlats av teknik- och fritidsnämnden efter beredning av teknik- 

och fritidsförvaltningen. Nämnden är av meningen att medborgarförslaget bör 

bifallas och att medel bör tillföras teknik- och fritidsnämnden för att möjliggöra 

ett uppförande av det inhägnade området. 

Teknik- och fritidsförvaltningen pekar på att området vid Returen/Näsviken är 

mest lämplig. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2019 § 127 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 52 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 8 maj 2019 

- Medborgarförslag den 30 januari 2017 med bilagor foton och namnunderskrifter 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på återremiss med motiveringen: 

"Inleda samtal med befintliga hundklubbar för att i samförstånd enas kring 

samarbete/stödåtgärder för att utveckla redan befintliga lekområden. Att utveckla 

och förfina samtidigt som medlemsantalet stiger, torde vara det mest väl avvägda 

i nuvarande ekonomiska läge." 
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Michael Karlsson (S) yrkar på avslag till återremissyrkandet från Michael 

Karlsson (M) och yrkar istället bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggen att 

hundklubbarna bör bjudas in till dialog för att om möjligt göras delaktiga samt att 

teknik- och fritidsförvaltningen gör det inhägnade området större än i förslaget - 

om platsen så medger. Dessutom bör teknik- och fritidsförvaltningen uppdras att 

utreda möjligheten till ett liknande inhägnat område för hundlek i Fengersfors.  

Beslutsgång 

Ordföranden ajournerar mötet klockan 09:34 och återupptar förhandlingarna 

klockan 09:51. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är Michael 

Karlssons (M) förslag om att återremittera ärendet och det andra är Michael 

Karlssons (S) förslag att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggen att 

hundklubbarna bör bjudas in till dialog för att om möjligt göras delaktiga samt att 

teknik- och fritidsförvaltningen gör det inhägnade området större än i förslaget - 

om platsen så medger. Dessutom bör teknik- och fritidsförvaltningen uppdras att 

utreda möjligheten till ett liknande inhägnat område för hundlek i Fengersfors. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Karlssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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KS § 170 Rapportering av delegeringsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut om avskrivningar av fordringar från ekonomichefen 2019-08-

14 

- Delegeringsbeslut om att lämna samrådsyttrande från kommunstyrelsens 

ordförande 2019-06-20 

- Delegeringsbeslut från miljöchefen om avtal med Liljemark Consulting AB för 

kompletterande förstudie Fengersfors-Knarrbyn 

- Delegeringsbeslut från personalchefen 2019-07-25 

- Delegationsrapport juni samt juli 2019 avseende färdtjänst och riksfärdtjänst 

- Delegeringslistor avseende försörjningsstöd för perioden 2018-08-01-2018-10-

31 

__________  
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KS § 171 Rapportering av kommunala protokoll  

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni 2019 

__________  
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KS § 172 Information om boulebana vid gamla 
kyrkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om boulebanan som anlagts i närheten 

av gamla kyrkan. Länsstyrelsen har i efterhand gett klartecken och godkänt banan. 

Inget ingrepp har skett i marken utan banan har anlagts ovan mark. Inom kort 

kommer även banan tillgänglighetsanpassas. 

__________ 


