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KS § 207  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Ove Kaye (SD). 

__________  
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KS § 208 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ett delegationsbeslut gällande tillförordnande av förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen läggs till under punkten "Rapportering av 

delegationsbeslut". Ordföranden ber kommunstyrelsen att notera att ärendet 

"Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagat beslut om anställning av 

kommunchef" kräver direktjustering. Med dessa noteringar godkänns 

ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/278 

KS § 209 Försäljning av fastighet Fölet 1 och 
del av Åmål-Hanebol 1:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastighet Fölet 1 och del 

av Åmål-Hanebol 1:1 enligt köpekontrakt och avtal om exploatering samt 

tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eijes Bil AB (exploatör) som idag bedriver bilförsäljning och fordonsservice vid 

Karlstadsvägen i Åmål vill utveckla och framtidssäkra sin verksamhet.  

Exploatören har värderat olika etableringsalternativ i och utanför Åmåls 

kommun.  

Efter återkommande diskussioner mellan exploatören och företrädare för 

kommunen har en överenskommelse träffats om förutsättningarna för en 

nyetablering i Åmåls kommun. Parterna är överens om köpeskillingen och 

exploateringsförutsättningarna i övrigt. Kommunfullmäktige har att ta ställning 

till ärendet. 

Det aktuella markområdet är beläget längs Europaväg 45, strax nordväst om 

Bengtsforsrondellen. Området omfattar cirka 17 000 kvadratmeter. Slutlig 

avgränsning av området delegeras till kommunstyrelseförvaltningen att verkställa 

i samband med lantmäteriförrättning. 

Upprättat avtal gäller under förutsättning att det finns en detaljplan som vunnit 

laga kraft. 

Eijes Bil kommer använda fastighetsbolaget Eliseberg fastigheter AB som 

exploatör. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 190 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 augusti 2019 

- Reviderat förlag till köpekontrakt 

- Situationsplan 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 

Tillväxtenheten 

Ekonomienheten 

Elisebergs fastigheter AB 

__________  
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Dnr KS 2019/287 

KS § 210 Utvecklingsjobb Åmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att godkänna förändringsplanen Utvecklingsjobb Åmål i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och bilaga 1, 

- att hänskjuta finansieringen till budgetutskottet för beredning för senare beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med antagande av 

verksamhetsplan och budget för 2020. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret, i 

samarbete med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

- att utreda förutsättningarna för att anställa långtidsarbetslösa kommuninvånare 

på så kallade extratjänster, 

- att utreda förutsättningarna för att anställa långtidsarbetslösa kommuninvånare 

på så kallade etableringsjobb, 

- att utreda vad det i budgetpropositionen föreslagna så kallade intensivåret 

innebär för Åmåls kommun och utbetalning av ekonomiskt bistånd, 

- att utreda vad det i budgetpropositionen föreslagna så kallade introduktionsjobb 

innebär för Åmåls kommun och utbetalning av ekonomiskt bistånd, 

- att utreda vad den i budgetpropositionen föreslagna förändringen av den så 

kallade EBO-lagstiftningen får för effekter på Åmåls kommun och utbetalning av 

ekonomiskt bistånd. 

Resultaten av utredningsuppdragen ovan ska presenteras för kommunstyrelsen i 

samband med att förslaget till verksamhetsplan och budget för 2020 ska 

behandlas. 

Innan slutligt finansieringsbeslut fattas ska underlaget kompletteras med en 

bedömning om hur många av de anställda som efter avslutad anställning går 

vidare i annan anställning (privat eller offentlig), studier eller A-kassa. 

Sammanfattning av ärendet 

Allt fler människor i Åmåls kommun har blivit beroende av ekonomiskt bistånd 

för att trygga sin försörjning. Många personer uppbär ekonomiskt bistånd på 

grund av att de inte har ett arbete. Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för 

ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför en både social och ekonomisk 

utmaning.   

Om inga åtgärder vidtas prognosticeras underskottet för ekonomiskt bistånd bli 9 

miljoner 2020 och 11 miljoner kronor 2021 jämfört med 2019 års budget. En 

offensiv strategi föreslås. En plan med kraftfulla åtgärder sjösätts för att bryta 

kostnadsutvecklingen.  
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För att bryta utvecklingen och minska antalet personer som får ekonomiskt 

bistånd har kommunledningskontoret, i samverkan med välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att presentera 

en förändringsplan för att skapa arbetstillfällen i kommunen för dem som idag 

står utanför arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Arbetsmarknadsprojektet, Utvecklingsjobb Åmål, innebär att arbetslösa personer 

med ekonomiskt bistånd anställs av kommunen och de kommunala bolagen. 

Därmed ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, med målet att det också 

hjälper målgruppen att finna sin försörjning på arbetsmarknaden långsiktigt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 1 oktober 2019 § 

151 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 170 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 19 september 2019 

- Bilaga 1, Förändringsplan Utvecklingsjobb Åmål 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) gör följande tilläggsyrkande: 

Innan slutligt finansieringsbeslut fattas ska underlaget kompletteras med en 

bedömning om hur många av de anställda som efter avslutad anställning går 

vidare i annan anställning (privat eller offentlig), studier eller A-kassa. 

Michael Karlsson (M) samt Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons 

(C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras 09:43-10:07. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet 

samt ett tilläggsyrkande från Ottosson (C). Ordföranden frågar kommunstyrelsen 

om man kan besluta i enlighet med förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott 

och finner att så är fallet. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen även 

kan besluta om att godkänna Lars-Olof Ottossons (C) tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen gör det. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Samtliga förvaltningar 

SÅAB 

ÅKAB 

__________  
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Dnr KS 2019/336 

KS § 211 Effektiviserad och förtydligad 
organisation för kommunstyrelseförvaltningen 
och kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 genomföra de föreslagna organisationsförändringarna på 

kommunstyrelseförvaltningen samt kommunledningskontoret i enlighet 

med tjänsteskrivelsen.  

 permanenta tjänsten som förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen samt att befattningen även ska utgöra 

biträdande kommunchef. 

Jäv 

Ida Rådman, förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen, anmäler jäv och 

deltar inte i mötet under behandlingen samt beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 (Dnr: KS 2016/409) om en 

omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen. Beslutet om omorganisationen 

tillkom efter en organisationsöversyn som i sin tur var resultatet av en 

revisionsrapport.  

En viktig del i omorganisationen var att avlasta kommunchefen från en del av det 

direkta personalansvaret genom att under en prövoperiod på fyra år tillsätta en 

förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. En funktion som 

säkerhetssamordnare beslutades även att tillsättas och för att undvika 

jävsproblematik blev miljöchefen direkt underställd kommunchefen.  

Den nya organisationen har hittills visat sig fungera på ett tillfredsställande sätt 

och omorganisationen bedöms ha stärkt Åmåls kommuns operativa- såväl som 

strategiska förmåga. Det bedöms dock att ytterligare justeringar är möjliga att 

göra för att optimera resursanvändning och utvecklingsmöjligheter utifrån 

uppdrag och aktuella förutsättningar i kommunen. 

Förslaget i korthet 

På kommunstyrelseförvaltningen görs följande förändringar: 

• Plan- och fastighetsenheten tillskapas. 

• Näringslivs- och kommunikationssenheten tillskapas. 

• Ledningsenheten läggs ner. Ansvar och resurser överförs till den 

nystöpta kansli- och utredningsenheten. 
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• Tillväxtenheten läggs ner. Ansvar och resurser överförs till den nya näringslivs- 

och kommunikationsenheten, samt plan- och fastighetsenheten. 

• Utvecklingsenheten läggs ner. Ansvar och resurser överförs till kansli- och 

utredningsenheten respektive näringslivs- och kommunikationsenheten. 

• Från kulturenheten överförs ansvar och resurser för arkivfrågor till kansli- och 

utredningsenheten. 

• Från miljöenheten överförs ansvar och resurser för strategiska miljö- och 

klimatfrågor till kansli- och utredningsenheten. 

• Från IT-enheten överförs ansvar och resurser för kommunens växel samt 

web/grafik till kansli- och utredningsenheten respektive näringslivs- och 

kommunikationsenheten. 

På kommunledningskontoret görs följande förändringar: 

• Kanslienheten utvecklas till kansli- och utredningsenheten. 

• Tjänsten som förvaltningschef på Kommunstyrelsens förvaltning görs 

permanent. Befattningen ska även utgöra biträdande kommunchef. Schematisk 

bild till föreslagen renodlad organisation finns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 171 

- Tjänsteskrivelse av kommunchefen den 19 september 2019 

- Bilaga ny organisation 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 

Lotta Robertsson Harén gör följande protokollsanteckning, som godkänns av 

kommunstyrelsen: 

"Mot bakgrund i att ansvaret för kommunens strategiska miljö- och klimatfrågor 

flyttas organisatoriskt så ser Miljöpartiet i Åmål fram emot att kommunstyrelsen 

framöver kommer att arbeta mer aktivt med dessa frågor; att ett förslag till hur 

kommunen ska redovisa miljöbokslut inom kort tas fram, samt att rapporteringen 

av energi- och klimatstrategin sker enligt tidigare beslut årligen i 

kommunstyrelsen." 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen 

Enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen samt kommunledningskontoret 

Ekonomienheten 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/341 

KS § 212 Delårsrapport/verksamhetsberättelse 
tertial 2, efter 31 augusti 2019 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för tertial 2 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen för tertial 2 2019 beskrivs 

kommunstyrelseförvaltningens uppdrag, hur verksamheten är organiserad, viktiga 

händelser under året samt nyckeltal. De av kommunstyrelsen beslutade 

inriktningsmålen för år 2019 har följts upp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 172 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonason 19 september 2019 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2019 – Kommunstyrelseförvaltningen den 19 

september 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 213 Prognos efter 31 augusti 2019 för 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter augusti månad år 2019 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter augusti månad uppgår det beräknade utfallet för Åmåls kommun år 2019 till 

-6,9 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med budget på +12,5 mnkr innebär detta en 

avvikelse på -19,4 mnkr. I föregående prognos uppgick avvikelsen till -19,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 173 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 18 september 2019 

- Ekonomisk prognos augusti 2019 den 17 september 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2016/227 

KS § 214 Antagande av detaljplan för kvarteret 
Illern 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat 2019-09-02 och 

antagandehandlingar daterade 2019-09-05. 

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. 

Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna 2019-05-08, § 124, och de 

ställdes ut för granskning i biblioteket och fanns tillgängliga på kommunens 

hemsida under tiden 2019-05-21 - 2019-06-11. 

Under granskningsskedet inkom 12 yttranden, vilka merparten var utan erinran. 

Det finns dock kvarstående synpunkter från närboende fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 174 

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

september 2019 

- Antagandehandlingar den 5 september 2019 

- Granskningsredogörelse den 2 september 2019 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 22 mars 2018 
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- Bullerutredning, den 2 oktober 2018 

- Geotekniskt PM, den 27 januari 1988 

Beslutet skickas till 

Anders Sandén, kommunchef 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

Tillväxtenheten 

__________  
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Dnr KS 2017/516 

KS § 215 Svar på motion "Ny bebyggelse inom 
kvarteret Illern" - Michael Karlsson (M) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att kommunen ska uppföra ett 

äldreboende men hänvisar i motionens anda till den nya detaljplanen som gör det 

möjligt för olika intressenter att skapa olika former av boenden riktade till 

seniorer. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Michael Karlsson (M) som yrkar på att Åmåls 

kommun ska designa och bygga ett äldreboende, antingen ett rent 

trygghetsboende eller en kombination av trygghetsboende/ seniorboende. Boendet 

ska vara beläget inom kvarteret Illern, ha inbyggd flexibilitet för den inneboende, 

möjligheter till samvaro. En rimlig tidsplan och en hållbar budget ska upprättas 

för ett bygge som stärker Åmål och dess varumärke. 

Motionen har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen samt till 

kommunstyrelseförvaltningen. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden anser att 

den så kallade Illern-tomten inte är ändamålsenlig för nytt äldreboende på grund 

av tomtens storlek. Tomten skulle däremot kunna vara lämplig för lägenheter 

anpassade till äldre. 

Genom den nya detaljplanen som är i antagande kommer tomten att kunna 

bebyggas på ett sätt som går i motionens riktning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 175  

- Tjänsteskrivelse av kommunchef 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 juni 2019 § 101 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson den 6 juni 2019 

- Motion inkom 13 december 2017 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/78 

KS § 216 Svar på motion om upprustning av 
djurkyrkogård  - Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen samt 

uppdrar till teknik- och fritidsnämnden att avveckla djurkyrkogården. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) inkom 2017-01-23 med en motion om att rusta upp 

djurkyrkogården i Åmål, belägen i närheten av Forsbacka. Motionären beskriver 

hur han vid ett besök på djurkyrkogården observerade att platsen tillåtits förfalla 

på ett oacceptabelt sätt. 

Efterforskningar som initierades av kommunledningskontoret visar att 

begravningsplatsen varit fullbelagd sedan länge men många av gravplatserna har 

inte omhändertagits på åratal. 

En besiktning på platsen bekräftar det förfall som motionären beskrivit och det är 

uppenbart att något måste göras. Till skillnad från motionären gör dock ansvarig 

handläggare bedömningen att det är lämpligare att avveckla begravningsplatsen. 

Det är handläggarens bedömning att det inte är ekonomiskt försvarbart att 

prioritera denna typ av åtaganden som inte är lagstadgad och heller inte kan anses 

utgöra en viktig del av kommunens serviceåtagande. I synnerhet inte under 

rådande ekonomiska förhållanden. 

Åmåls kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar både under 

innevarande och kommande år och kan därför inte anse sig ha råd med den 

administration eller skötsel som en djurkyrkogård medför. 

Sedan begravningsplatsen anlades på 1980-talet så har det varit avgiftsfritt att 

placera sina bortgångna tamdjur där. Det har – av allt att döma – saknats avtal i 

egentlig mening om hur länge en begravningsplats ska skötas, vad som därefter 

händer eller vilka åtaganden Åmåls kommun tagit på sig genom att låta en 

privatperson begrava sitt husdjur. Inga anslag har getts till någon enhet för att 

administrera eller underhålla platsen.  

Att allmänhetens efterfrågan när det gäller en begravningsplats för smådjur är 

begränsad kan också anses vederlagt genom att få – om ens några – förfrågningar 

inkommer till kommunen med regelbundenhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 176 

- Tjänsteskrivelse av kanslichefen den 16 augusti 2019 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) den 23 januari 2017 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förvaltningschef teknik- och fritid Helen Halvardsson 

Miljöchef Anna Rangfeldt 

__________  
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Dnr KS 2019/248 

KS § 217 Svar på motion om att inrätta ett 
politiskt organ som endast verkar för att 
minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 17 juni 2019 med en motion om att Åmåls 

kommun inrättar ett politiskt organ vars enda uppgift är att skyndsamt ”dra ner 

Åmåls miljöpåverkan vad gäller växthusgaser till den nivå som FN:s senaste 

miljörapport kräver”. I motionen föreslår Lindström också att Åmåls kommun 

deklarerar ”Global Climate Emergency” (klimatnödläge). 

I oktober 2018 inkom Tomas Lindström (TL) med en snarlik motion med samma 

önskan om att inrätta ett särskilt klimatpolitiskt miljöorgan. Den gången saknades 

dock önskan om att deklarera klimatnödläge. Motionen avslogs med hänvisning 

till att Åmåls kommun redan har en bygg- och miljönämnd samt att 

kommunstyrelsen har som uppgift att hantera de miljöstrategiska frågorna.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 177 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef den 15 augusti 2019 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Bygg- och miljönämnden 

  

__________  
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Dnr KS 2017/289 

KS § 218 Svar på motion om uthyrning av 
markområdet på Nygårds industriområde för 
jordbruk - Håkan Sandberg (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Håkan Sandberg (L) den 29 maj 2017. I motionen 

framförs:  

”På industriområdet äger Åmåls kommun en större industritomt. Efter en 

misslyckad affär återtog kommunen c:a 100 000m² mark som inte vårdas utan nu 

förbuskas. Innan kommunens försäljning av marken, var den utarrenderad till ett 

aktivt jordbruk. En bra lösning där industrimark var tillgänglig med 

förhållandevis kort framförhållning och under tiden gav någon avkastning och ett 

gott intryck.” 

Ärendet remitterades till tillväxtenheten som föreslår att motionen bifalls. Enligt 

detaljplanen är den aktuella marken avsedd för industriändamål vilket kommunen 

har att strikt förhålla sig till.  

Tillväxtenhetens bedömning, med stöd av extern expertis, är dock att tillfälligt 

bete på korta arrenden inte strider mot den avsedda markanvändningen utan 

snarare är att betrakta som ett högst temporärt arrangemang för att underhålla 

marken och presentera den på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för allmänhet 

och eventuella intressenter. 

Arrendeavtalen bör skrivas med en löptid på maximalt 12 månader och med 

möjlighet för kommunen att säga upp avtalet med 3 månaders varsel. 

Redan tidigare, exempelvis under den rekordtorra sommaren 2018, har marken 

nyttjats för tillfälligt bete.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 178 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 1 augusti 2019 

- Motion av Håkan Sandberg (L) den 29 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/215 

KS § 219 Svar på medborgarförslag om att 
redovisa klimatkonsekvenser i alla 
tjänsteskrivelser inför politiska beslut - Mikaëla 
Thorén 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikaëla Thorén har inkommit med ett medborgarförslag den 22 maj 2019 vars 

innehåll syftar till att sätta fokus på klimatfrågan. I sitt medborgarförslag 

beskriver förslagsställaren att ansträngningar görs för att komma till rätta med 

frågan men att mycket mer behöver göras.  

Det som politikerna i Åmål bör göra, enligt förslagsställaren, är att införa en ny 

obligatorisk del i varje tjänsteskrivelse som går till nämnder och fullmäktige för 

beslut. Rubriken för denna nya del ska vara ”Klimatkonsekvenser” och på så vis 

tänker sig förlagsställaren att förmågan ska öka när det gäller att beakta de 

klimatkonsekvenser som politiska beslut får. 

Kommunledningskontoret som berett ärendet föreslår att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 179 

- Tjänsteskrivelse av kanslichefen den 23 augusti 2019 

- Medborgarförslag av Mikaëla Thorén den 22 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/92 

KS § 220 Svar på medborgarförslag om sänkt 
ålder på seniorkortet för Västtrafik från 75 år till 
65 år - Jan Brattås 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jan Brattås som föreslår att åldern på 

seniorkortet sänks från 75 år till 65 år. Seniorkortet gäller på Västtrafik, den så 

kallade Åmålsrundan, som trafikerar Åmåls tätort med buss. Förslaget har utretts 

av kommunstyrelseförvaltningen. 

Åmåls kommun beslutade den 22 mars 2017 att införa fria resor inom 

kommungränsen för invånare från 75 års ålder med start från och med 2018, 

utifrån ett medborgarförslag. 200 000 kronor avsattes i budget från och med 2018. 

Kommunens kostnad för seniorkort består av två delar och det totala priset beror 

på antalet kort:  

Del 1. Pris per kort och år: 155 kr. Priserna ska täcka Västtrafiks intäktsbortfall 

och ökade kostnader.  

Del 2. Administrationsavgift för varje utställt kort: 115 kr. Avgiften ska täcka 

Västtrafiks kostnader för att administrera erbjudandet för kommunerna. 

Hållbarheten för dagens kort är 11 år. Avgiften är inte en avgift per kort och år, 

utan en engångskostnad per utskickat kort.  

Statistik från Västtrafik visar att 790 kort fanns registrerade 2018. Av de kort som 

fanns registrerade 2018 så hade ungefär 19 procent använts en eller flera gånger 

under 2018. Totala kostnaden för seniorkorten 2018 var 139 417 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen som berett ärendet ser, utifrån statistik och 

kostnader, positivt på förslaget och föreslår ett bifall. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 180 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Ida Rådman den 3 maj 2019 

- Medborgarförslag från Jan Brattås den 7 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Ida Rådman 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/69 

KS § 221 Riktlinjer för bild- och filmhantering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer revidering av riktlinjer för bildhantering i Åmåls 

kommun samt dess bolag. 

Kommunfullmäktige fastställer att de reviderade riktlinjerna även omfattar 

riktlinjer för filmproduktion i Åmåls kommun och dess bolag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller revidering av Riktlinjer för bildhantering i Åmåls kommun. Den 

reviderade versionen omfattar även riktlinjer för film i Åmåls kommun och dess 

bolag. I det reviderade förslaget har mindre redaktionella ändringar gjorts, bland 

annat på grund av reglerna i dataskyddsförordningen GDPR. I förslaget till 

revidering anges den nya revideringsperioden till en gång varje mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 181 

- Tjänsteskrivelse av kommunikatör Jan Andersson den 23 september 2019 

- Riktlinjer för bild- och filmhantering i Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunikatören 

__________  
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Dnr KS 2019/337 

KS § 222 Förändring i taxan 2019 enligt 
tobakslagen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar taxeförändringen för 2019 enligt tobakslagen och 

liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 

avseende tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Förändringar 

som gäller tobakslagen medför att en ansökan om försäljning av tobak ska numera 

lämnas till tillståndsenheten istället för en anmälan. Detta medför en mer 

omfattande administration, där vandelsprövning och ekonomisk prövning 

likvärdigt ansökan om serveringstillstånd är nödvändig. 

Taxeförändringen gäller ny lag för ansökan enligt tobakslagen och liknande 

produkter men påverkar även tillsynsavgift för e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare samt folköl. Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning kommer 

att höjas då även inre tillsyn och ekonomisk prövning ska göras flera gånger per 

år. 

Ärendet har behandlats i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige att anta den föreslagna taxeförändringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 182 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

115 

- Förslag till ny taxa 2019 enligt tobakslagen den 1 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/169 

KS § 223 Avtal om patientnämndsverksamhet 
mellan Västra Götalandsregionen och Åmåls 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det nya avtalet gällande 

patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun 

för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) 

patientnämndsverksamhet. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 

lämpligt sätt hjälpa patienter att få svar på sina frågor gällande klagomål på den 

hälso- och sjukvård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av 

kommunen, eller av verksamheter som har avtal med kommunen. 

Det nya avtalet innehåller inga stora förändringar i sak, men formuleringarna har 

anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.  

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 

december 2023. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att 

gälla vid avtalsperiodens slut (2019-12-31).  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 183 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 26 september 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

117 

- Brev från Västra Götalandsregionen till kommuner den 2 april 2019 

- Protokoll från regionstyrelsen den 26 mars 2019 

- Avtal om patientnämndsverksamhet 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/134 

KS § 224 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt redovisas av kommunstyrelsen. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. 

Per den 18 september 2019, fanns 16 motioner och 18 medborgarförslag 

obesvarade. Vid senaste redovisningen i april 2019 fanns 14 motioner och 14 

medborgarförslag obesvarade. Sedan redovisningen i april 2019 har 

kommunfullmäktige (möten i maj och juni) beslutat om en motion. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 184 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 18 september 2019 

- Redovisning av obesvarade motioner den 18 september 2019 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 18 september 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslichefen 

__________  
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Dnr KS 2019/335 

KS § 225 Uppdrag: Kommunal 
författningssamling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunledningskontoret att genom en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp ta fram en författningssamling gällande 

kommunens styrdokument. Arbetet bör vara färdigt senast juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium är överens om att det behövs en översyn av 

kommunens styrdokument i form av policys, riktlinjer, program och strategier. De 

behöver samlas i ett dokument så att det lätt kan hittas av tjänstepersoner, 

politiker och medborgare. Förslagsvis kan en arbetsgrupp bestående av 

tjänstepersoner från olika enheter utforma ett sådan dokument. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 185 

- Beslut från kommunfullmäktiges presidium den 12 september 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2019/338 

KS § 227 Yttrande om Länsstyrelsens förslag 
till kommuntal för mottagande av nyanlända för 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att tillsända 

Länsstyrelsen en skrivelse där kommunen meddelar att man noterar 

fördelningsbeslutet och att Åmåls kommun i framtiden gärna välkomnar 

ytterligare nyanlända till kommunen, men att detta kan endast komma i fråga när 

landets övriga kommuner har tagit sin del av ansvaret för flyktingmottagandet i 

samma utsträckning som Åmåls kommun hittills har gjort.  

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända 

som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal, 

enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning. 

Förslaget till kommuntal för 2020 grundas på Migrationsverkets 

fördelningsmodell för länstalen. För Åmåls del föreslås 0 nyanlända för 2020. 

Fram till 18 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner. Önskemål 

om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på 

kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 187 

- Förslag till kommuntal 2020 från Länsstyrelsen den 30 augusti 2019 

- Migrationsverkets förslag till länstal 2020 

- Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020. 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) gör följande ändringsyrkande: 

"Vid kommunstyrelsemötet den 9 oktober 2019 under punkt 21: Yttrande om 

länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2020 under 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen vill Sverigedemokraterna ändra 

texten till: 'Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar tillsända 

Länsstyrelsen en skrivelse där kommunen meddelar att man noterar 

fördelningsbeslutet' Om Åmåls kommun i framtiden gärna välkomnar ytterligare 
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nyanlända kan det tas ställning till när och om det blir aktuellt inte ny. Dessutom 

ska det inte vara hur andra kommuners flyktingmottaganden ser ut som avgör om 

Åmåls kommun ska ta emot fler flyktingar utan om det finns bostäder, platser i 

förskolor och skolor och möjligheter till arbete och försörjning i Åmåls kommun 

som avgör." 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget från 

arbetsutskottet, dels förslaget från Kaye (SD). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man kan besluta i enlighet med 

förslaget från arbetsutskottet eller i enlighet med Ove Kayes (SD) 

ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 

arbetsutskottets förslag till beslut, Nej-röst för att bifalla Ove Kayes (SD) 

ändringsyrkande. 

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): ja 

Ulla Berne (M): ja 

Lars-Olof Ottosson (C): ja 

Anders Bäckström (C): ja 

Ove Kaye (SD): nej 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen röstat i enlighet med arbetsutskottets 

förslag med röstsiffrorna 10-1. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/339 

KS § 228 Yttrande om Länsstyrelsens 
preliminära anvisningsandelar för 
ensamkommande barn 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att tillsända 

Länsstyrelsen en skrivelse där kommunen meddelar att man noterar andelstalet 

och att Åmåls kommun i framtiden gärna välkomnar ytterligare ensamkommande 

till kommunen, men att detta kan endast komma i fråga när landets övriga 

kommuner har tagit sin del av ansvaret för flyktingmottagandet i samma 

utsträckning som Åmåls kommun hittills har gjort.  

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2019 kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar 

för mottagande av ensamkommande barn för 2020. 

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter 

möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av 

andelstalen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 188 

- Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn 2020 från Länsstyrelsen den 30 augusti 2019 

- Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2020 

- Bilaga 2 :Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande 

barn 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar följande: 

"Vid kommunstyrelsemötet den 9 oktober 2019 under punkt 22: yttrande om 

länsstyrelsens preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020, 

under arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen vill Sverigedemokraterna 

ändra texten till: 'Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar tillsända 

Länsstyrelsen en skrivelse där kommunen meddelar att man noterar andelstalet' 

Om Åmåls kommun i framtiden gärna välkomnar ytterligare ensamkommande 

barn kan det tas ställning till när och om det blir aktuellt, inte nu. Dessutom ska 

det inte vara hur andra kommuners flyktingmottagande ser ut som avgör om 
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Åmåls kommun ska ta emot fler ensamkommande barn utan om det finns 

bostäder, platser i förskolor och skolor." 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget från 

arbetsutskottet, dels förslaget från Kaye (SD). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man kan besluta i enlighet med 

förslaget från arbetsutskottet eller i enlighet med Ove Kayes (SD) 

ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/343 

KS § 229 Information: Införande av gemensamt 
insamlingssystem och gemensam driftsform 
för framtida insamling av hushållsavfall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsförvaltningen fick 19 juni 2018 ett uppdrag från teknik- och 

fritidsnämnden att utreda ett gemensamt insamlingssystem och gemensam 

driftsform för framtida insamling av hushållsavfall. 

I juni 2018 gjordes samtidigt en förändring av Avfallsförordningen 

(SFS2018:1466), vilken antogs av Sveriges riksdag i juni 2018. Enligt 

förordningen ska Sveriges kommuner senast år 2021 tillhandahålla ett system för 

att samla in matavfall från hushåll, skilt från övrigt restavfall. 

På sitt sammanträde 2019-09-17 beslutade teknik- och fritidsnämnden följande: 

- att etappvis införa insamling av matavfall från hushåll i Säffle och Åmåls 

kommuner från och med 2021-07-01 

- att utsortering av matavfall från hushåll i Säffle och Åmåls kommuner ska ske 

med hjälp av separat kärl och papperspåse 

- att driva insamling av kärl- och säckavfall i egen regi i Säffle och Åmåls 

kommuner från och med 2021-07-01. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019 § 186 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 17 september 2019 § 86 

- Tjänsteyttrande från renhållningschef den 26 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

__________  
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Dnr KS 2019/35 

KS § 230 Korrigering av kommunstyrelsens 
protokoll 2019-09-11 gällande tillägg av 
protokollanteckning i ärende § 182 Revidering 
av lokala ordningsföreskrifter (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att backa protokollet för att möjliggöra att Christer 

Törnell (KD) får med sin beviljade protokollsanteckning. 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsesammanträdet den 11 september 2019, i ärendet om nya 

reviderade lokala ordningsföreskrifter, bad Christer Törnell (KD) att som icke 

tjänstgörande ersättare få göra en protokollsanteckning enligt följande: "Som 

icke tjänstgörande ersättare får jag inte delta i voteringen, men om jag hade fått 

göra det så hade jag röstat bifall för förslaget från arbetsutskottet". 

Denna protokollsanteckning har dock fallit bort ur protokollet, antingen genom 

den mänskliga faktorn eller tekniska problem. Om kommunstyrelsen så beslutar, 

kan protokollet backas i detta ärende och protokollsanteckningen läggas till i 

efterhand. 

Beslutet skickas till 

Christer Törnell (KD) 

__________  
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KS § 231 Information: Formalia kring 
reservation och protokollsanteckning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar om regler för reservation och protokollsanteckning 

utifrån kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen för 

Åmåls kommun. 

__________  
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KS § 232 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lista daterad 2019-10-07 från 

färdtjänsthandläggaren 

- Räddningstjänstens tillsynsverksamhet daterat 2019-09-16 från 

kommunstyrelsens ordförande 

- Från personalchef daterat 2019-10-03 

- Tillförordnad förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen daterat 

 2019-10-08 från kommunchef 

__________  
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KS § 233 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 25 september 2019 

__________ 


