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KS § 234  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Michael Karlsson (M). 

__________  
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KS § 235 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagens ärendelista. 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 236 Ekonomisk prognos efter september 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter september månad år 

2019 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter september månad uppgår beräknat utfall för år 2019 till -5,0 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 12,5 mnkr innebär detta en avvikelse på -17,5 

mnkr, vilket är en förbättring med 1,9 mnkr jämfört med föregående uppföljning 

då avvikelsen uppgick till -19,4 mnkr 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 194 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 oktober 2019 

- Ekonomisk prognos september 2019 den 15 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-06  7 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/312 

KS § 237 Delårsrapport efter 31 augusti 2019 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten och 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har upprättats per den 31 augusti 2019, tertial 2.  

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2019 uppgår till 

23 miljoner kronor (mnkr), att jämföra med 29 mnkr motsvarande period 

föregående år.  

Beräknat helårsresultat uppgår till -7 mnkr. Jämfört med budget är detta en 

avvikelse på -19 mnkr. Prognosen är upprättad per den 31 augusti 2019. 

Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att balans-

kravet kommer att nås under 2019, efter ianspråktagna medel för 

flyktingverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 195 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 14 oktober 2019 

- Delårsrapport 2019 den 7 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/340 

KS § 238 Delårsbokslut efter 31 augusti 2019 
för teknik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 1 600 tkr för de 

skattefinansierade verksamheterna, varav - 775 tkr avser Säffle och -825 tkr avser 

Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten ett +/- 0 resultat och verksamheten för renhållning -200 tkr. VA-

verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med +400 tkr och 

renhållningen i Åmål ett underskott med -1 150 tkr. Östby prognostiserar 50 tkr 

som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 37,9 Mnkr för Säffle 

2019 och 22 mnkr för Åmål. Efter augusti är 10,1 Mnkr förbrukat för Säffle och 

6,4 Mnkr för Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 196 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 17 september 2019 § 88 

- Delårsbokslut teknik- och fritidsnämnden inkl bilagor 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/296 

KS § 239 Begränsning av trafik i Åmåls 
centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den begränsning av trafik som införts nattetid i 

centrala Åmål ska kvarstå under 2020. 

Under 2020 ska uppföljning och utvärdering genomföras och presenteras för 

kommunstyrelsen under hösten. Vid presentationen ska även alternativa insatser 

föreslås. 

Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att vidta de insatser som krävs för en 

fortsatt begränsning av trafiken. 

Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren 2018 upplevde invånare och företag i Åmåls centrum problem 

med musikspelande bilekipage. Även boende längs Måkebergsvägen samt 

besökande turister vid småbåtshamnen upplevde stora problem, då spelningar och 

bilkörningar ägde rum på vardagar och nattetid. 

I oktober 2018 togs ett politiskt beslut att begränsa trafiken längs Kungsgatan och 

Måkebergsvägen under en prövoperioden januari-september 2019 samt att 

säkerhetssamordnaren skulle utvärdera resultatet av begränsningen. 

Utvärderingen visar att boende och företag är nöjda med begränsningen och 

tycker att den har fått önskad effekt. 

Utvärderingen visar också att ungefär 60 % tycker det blivit bättre även om 

problem kvarstår. Resterande 40 %  upplever inte något problem. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 208 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 10 september 2019 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsamordnare Daniel Andersson 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/1 

KS § 240 Åtgärder vidtagna efter 
revisionsrapport om IT- och 
informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar information och tidsplanen. E-rådet fortsätter 

handlingsplanen för att åtgärda revisionsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

En granskning av IT- och Informationssäkerhet har gjorts av KPMG, på uppdrag 

av kommunrevisionen, där alla dokument gällande informationssäkerhet har 

granskats. Revisionsrapporten är besvarad, men förvaltningen vill ge en 

återrapport till kommunstyrelsen. En handlingsplan är nu framtagen i samråd med 

ett nyinstiftat e-råd, med representanter från alla förvaltningar och bolag. Där 

framgår exempelvis vilka nya dokument som är under framtagande, ansvar och 

befogenheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 207 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnare den 10 oktober 2019 

- E-rådets plan 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnaren 

__________  
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Dnr KS 2019/357 

KS § 241 Driftprojekt "Meröppet på Åmåls 
stadsbibliotek" 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Meröppet på Åmåls Stadsbibliotek” 

enligt bifogad beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom Meröppet vill Åmåls kommuns kulturenhet ytterligare öka tillgången till 

biblioteket, som en stimulerande mötesplats i samhället som inspirerar till läsning, 

bildning, rekreation och möten med andra människor. 

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa tider, 

även när det inte finns personal på plats. Låntagaren måste vara minst 18 år och 

först ha registrerat sig och skrivit ett avtal som meröppet-användare.  

Åmåls kommun kulturenhet vill även öka närvaron av lokalt ideellt engagemang 

inom föreningsliv och bildning, genom upplåtande och anpassning av lokaler för 

möten, utställningar o studier. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 201 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef den 7 oktober 2019 

- Driftsprojektregistrering Meröppet på Åmåls stadsbibliotek 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/356 

KS § 242 Driftprojekt "Stärkta bibliotek i 
Dalsland år 2" 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Stärkta bibliotek i Dalsland år 2” enligt 

bifogad beskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet ”Stärkta bibliotek i Dalsland” 2018-2019, med finansiering från 

Kulturrådet, fokuserade på profilering och förstärkning av varumärket ”Bibliotek 

Dalsland”. Bland annat har en gemensam logotyp arbetats fram. Läsinspiration 

med ”Läsbussen Läster” och kartläggning av fortbildningsbehov inom digital 

delaktighet och service, stod i centrum för detta projekt.  

Projektet går nu in på sitt andra år med liknande innehåll, genom fortsatt 

finansiering från Kulturrådet. 

Åmåls kommun är projektägare och övriga deltagande kommuner är Bengtsfors, 

Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 202 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad den 7 oktober 2019 

- Driftprojektregistrering ”Stärkta bibliotek i Dalsland år 2” 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________  
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Dnr KS 2017/515 

KS § 243 Svar på motion "Nytt fokus på tillväxt 
och tillsyn" - Lars Ottosson (C), Michael 
Karlsson (M) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige betraktar motionen som 

besvarad med motiveringen att kommunen genomför projektet "Förenkla helt 

enkelt" och därmed redan arbetar i motionens anda. Åmåls kommun följer 

dessutom Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade taxemodell 

gällande miljöbalken och livsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen handlar om Rättviks kommuns metod för livsmedelstillsyn, den så 

kallade Rättviksmodellen. Motionärerna föreslår att Åmål bjuder in Rättvik att 

föredra för fullmäktige, inför Rättviksmodellen och påbörjar 

utbildningspaketet Kontroll 2.0. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Åmåls kommun följer Sveriges 

kommuners och Landstings (SKL) taxemodell, som för närvarande omarbetas av 

deras experter inom området. Förvaltningen ser det inte som självklart att Rättviks 

kommuns taxemodell är mer gynnsam för varken näringsidkare eller kommunen 

som myndighetsutövare. Vidare anser förvaltningen att den ansats Åmåls 

kommun just nu tar för att förbättra näringslivets förutsättningar i SKL:s 

utbildningspaket Förenkla helt enkelt är mer omfattande och mer lämpligt än 

Kontroll 2.0. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 209 

- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 16 oktober 2019 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 13 juni 2019 § 61 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) och Michael Karlsson (M) den 13 december 

2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Motionärerna 

  

__________  
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Dnr KS 2018/418 

KS § 244 Svar på motion om att begränsa 
rätten till tiggeri i Åmål - Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut att anta nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifter, vari kommunens hållning gällande tiggeri tydliggörs. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 

december 2018. Han yrkar i motionen att ”Åmåls kommun tar ett beslut på att 

begränsa rätten att tigga var som helst, hur länge som helst och hur som helst”. 

Kanslienheten har utrett ärendet genom att bland annat inhämta synpunkter från 

handlare och Polismyndighet i Åmål huruvida företeelsen tiggeri utgör en 

störning av den allmänna ordningen. Bedömningen är att tiggeri i dagsläget inte 

utgör en störning som kräver ytterligare begränsning utöver den nuvarande 

nyligen antagna regleringen i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 198 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare den 17 oktober 2019 

- Motion från Tomas Lindstöm (TL) 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/182 

KS § 245 Svar på motion om tiggeriförbud i 
Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut att anta nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifter, vari kommunens hållning gällande tiggeri tydliggörs. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 april 2019. 

Han föreslår i motionen att ”ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

införs i kommunen” samt att ”kommunen utreder vilket/vilka geografiska 

områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på i avsikt att helt 

eliminera företeelsen”. 

Kanslienheten har utrett ärendet genom att bland annat inhämta synpunkter från 

handlare och Polismyndighet i Åmål huruvida företeelsen tiggeri utgör en 

störning av den allmänna ordningen. Bedömningen är att tiggeri i dagsläget inte 

utgör en störning som kräver ytterligare begränsning utöver den nuvarande 

nyligen antagna regleringen i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 199 

- Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare den 17 oktober 2019 

- Motion från Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till den egna motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 

att avslå motionen, dels Ove Kayes (SD) förslag att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och därmed föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutet skickas till 

Motionären 

Kanslienheten 

__________  
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Dnr KS 2016/173 

KS § 246 Svar på medborgarförslag - Skatepark 
i Åmål - Eric Jensen-Åhl och Albin Skott 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då 

förslagställarnas önskemål inte fullt ut har kunnat tillgodoses. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om skatepark i Åmål inkom från Erik Jensen-Åhl och Albin 

Skott den 15 april 2016. Ärendet remitterades till teknik- och fritidsnämnden som 

har utrett ärendet.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen har under 2019 tecknat ett nyttjanderättsavtal om 

en del av Mossängens IP med Åmåls gymnastikförening, som i sin tur samverkar 

om nämnda yta med föreningen Åmåls Actionpark. Föreningarna har där 

möjlighet att iordningställa de ramper och inventarier som behövs för att bedriva 

verksamhet. 

 

Teknik- och fritidsnämnden anser att den skatepark som byggts av föreningen 

Åmåls Actionpark, med ekonomiskt stöd från kommunens lovaktivitetsbidrag, 

tills vidare fyller det behov som medborgarförslaget belyser. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 200 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 17 oktober 2019 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 20 augusti 2019 

- Tjänsteyttrande av fritidskonsulent den 27 juli 2019 

- Nyttjanderättsavtal för del av Mossängens IP den 25 juni 2019 

- Medborgarförslag den 15 april 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/327 

KS § 247 Förslag till ny överenskommelse om 
samverkan  för utveckling av Dalslands kanal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för Åmåls kommuns del ”Överenskommelse om 

samverkan för utveckling av Dalslands kanal”. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Kanal är ett attraktivt besöksmål för såväl nationella som 

internationella besökare och benämns ofta som en av världens vackraste 

vattenvägar. Det är av stor strategisk betydelse för besöksnäringen i Dalsland och 

i västra Värmland. Dalslands Kanal AB ägs till störst del (87,5%) av Stiftelsen till 

Dalslands kanals framtida bestånd. Åmåls kommun är tillsammans med övriga 

kommuner längs kanalen, Västra Götalandsregionen och Region Värmland en av 

stiftarna. 

Under år 2018 genomförde ett konsultbolag på beställning av uppdragsgivarna 

Västra Götalandsregionen och Region Värmland en analys av företaget Dalslands 

Kanal AB. Bolaget sköter drift, underhåll av kanalens infrastruktur och har också 

statliga åttaganden som byggnadsminne och som underhållsskyldighet till 

säkerhetsklassificerade dammar. 

 

Slutsatserna och rekommendationerna från det framtagna underlaget har 

diskuterats bland stiftarna för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, och 

resulterat i ett utkast till överenskommelse. Genom överenskommelsen vill 

parterna uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands Kanals framtid 

med gemensamma satsningar på utveckling av verksamheten, kanalens 

infrastruktur och besöksnäringen. Överenskommelsen översändes till stiftarna för 

ställningstagande där svar ska meddelas senast 30 november år 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 23 oktober 2019 § 203 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 17 oktober 2019 

- Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal 

Beslutet skickas till 

Anna Hjelmberg  

Västragötalandsregionen senast 30 november 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-06  18 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/306 

KS § 248 Sammanträdesdatum 2020 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott för 2020 enligt nedan: 

  jan feb mar apr maj jun 

KS 15 5 18 15 13 3 

AU 22 19 4 1, 29 20 10 

  

  jul aug sep okt nov dec 

KS - 26 16 14 11 2 

AU - 12 2, 30 28 18 9 

  

Budgetutskottet sammanträder vecka 20 samt vecka 42. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen (KS) och arbetsutskottet 

(KSAU) behandlas. 

Mötesdagar är onsdagar för samtliga möten.  

Kommunstyrelsen börjar kl 09.00, med gruppmöten från kl.08.00. Arbetsutskottet 

börjar kl 09.00. 

Budgetutskottet sammanträder under vecka 20 samt vecka 42.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 23 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

Enhetschefer kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret 

Receptionen stadshuset 

Löneenheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-06  19 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 249 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lista daterad 2019-11-05 från 

färdtjänsthandläggaren 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-06  20 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 250 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Överförmyndarnämnden 2019-10-07 

- Stadsnät i Åmål AB 2019-10-17 

- Åmåls kommunfastigheter AB 2019-10-24 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-06  21 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KS § 251 Avtackning av förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ida Rådman, förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen, avtackas och 

uppmärksammas för goda arbetsinsatser under de 12 år som 

hon tjänstgjort i Åmåls kommun. 

__________ 


