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Helena Wretman, tillträdande förvaltningschef , välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 101 
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KS § 96  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justeringsperson väljs Ulla Berne (M). 

__________  
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KS § 97 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen från kommunstyrelsens 

ordförande och med detta fastställa ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden ber kommunstyrelsen notera att han själv samt Michael Karlsson 

(M) är jäviga på ärende 13, "Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för ledamöter i 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion 2019" och inte kommer att delta i 

behandling eller beslut. Vice ordförande Eva Arvidsson (S) träder in som 

ordförande på denna punkt. Ordföranden ber också kommunstyrelsen att notera 

att tillförordnade räddningschef Christian Rådén samt Helena Wretman gästar 

kommunstyrelsen på ärendena 4 respektive 6. 

__________  
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Dnr KS 2020/174 

KS § 98 Tillfälligt avtal om gemensam 
räddningschef med Bengtsfors kommun till 
och med 31 december 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal 

med Bengtsfors kommun avseende funktionen som räddningschef till och med 

2020-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge 

kommunstyrelseförvaltningen/räddningstjänsten i uppdrag att följa och delta i 

framtida diskussioner kring ett samarbete med Säffle, Karlstad och andra 

närliggande orter kring ett gemensamt räddningsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

När nuvarande räddningschef avslutade sin tjänst i Åmåls kommun från 2020-04-

30 föreslås att räddningschefstjänsten delas med Bengsfors kommun. Åmåls 

kommun kommer genom avtal köpa in ledningsfunktion från Bengtsfors kommun 

med 50 % av tjänst.  

Den gemensamma ledningsfunktionen föreslås fram till 2020-12-31 där en 

utvärdering av den gemensamma ledningsfunktionen ur både ett verksamhets- och 

ledningsperspektiv ska genomföras under hösten 2020 för att utreda 

förutsättningarna med ett fortsatt gemensam ledningsfunktion.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 86 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kommunchef den 21 april 2020 

Beslutet skickas till 

Biträdande kommunchef 

__________  
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Dnr KS 2020/174 

KS § 99 Presentation av räddningschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och hälsar Christian Rådén välkommen i 

organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschefen i Bengtsfors kommun, Christian Rådén, kommer fram till 2020-

12-31 att vara tillförordnad räddningschef även i Åmåls kommun. Christian 

Rådén besöker kommunstyrelsen och berättar mer om sin bakgrund och hur han 

ser på sitt uppdrag i Åmål. 

__________  
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Dnr KS 2020/175 

KS § 100 Rekrytering av förvaltningschef till 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Helena Wretman som förvaltningschef för 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare förvaltningschef för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

avslutade sin anställning i februari 2020 för att övergå till tjänsten som biträdande 

kommunchef. 

Kommunstyrelseförvaltningen har annonserat om en tillsvidareanställning till 

tjänsten som förvaltningschef för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Efter avslutade intervjuer, tester och referenstagning bedömer arbetsgivaren i 

samråd med arbetstagarorganisationer att Helena Wretman, Göteborg är den 

lämpligaste kandidaten att erbjudas tjänsten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 87 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 21 april 2020 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2020/175 

KS § 101 Presentation av förvaltningschef för 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och hälsar Helena Wretman välkommen 

till Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att anställa Helena Wretman som förvaltningschef 

för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Hon gästar kommunstyrelsen och 

presenterar sig. 

__________  
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Dnr KS 2020/197 

KS § 102 Information: Chefsrekryteringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Jan-Erik Samuelsson informerar om avslutade 

chefsrekryteringar och rekryteringsprocesserna. Det har nu anställts enhetschefer 

till kulturenheten, IT-enheten och näringsliv- och kommunikationsenheten. 

__________  
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Dnr KS 2020/78 

KS § 103 Ekonomisk prognos efter mars 2020 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter mars månad år 2020 

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 mars 2020” daterad den 

22 april 2020. 

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

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

men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 

På grund av rådande omständigheter är denna prognos mycket osäker. 

Efter mars månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till -7,9 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -13,9 

mnkr. Prognosen är försämrad med -11,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 83 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 april 2020 

- Ekonomisk prognos efter mars 2020, den 22 april 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2020/195 

KS § 104 Markanvisningsavtal för del av 
fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1 - Brabo Väst 
AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till plan- och fastighetsenheten att upprätta 

markanvisningsavtal på två år mellan Åmåls kommun och Brabo Väst AB, 

gällande markytor enligt bifogad ritning inom fastigheten Åmål-Hannebol 1:1. 

Sammanfattning av ärendet 

Brabo Väst AB önskar mark för att utöka sitt innehav av hyresrätter på Västra 

Åsen, bland annat genom att bygga ett kategoriboende med 44 lägenheter. 

Bolaget har nyligen färdigställt 20 hyreslägenheter i parhus på Västra Åsen. 

Efterfrågan på denna typ av bostäder är mycket stor. För närvarande bygger 

bolaget 18 lägenheter i samma område, och har för av sikt att bygga ytterligare 44 

stycken, denna gång i ett så kallat kategoriboende mot åldersgruppen 55+. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 5 maj 2020 

- Områdeskarta 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Brabo Väst AB 

Kommunchef 

Tf plan- och fastighetschef 

  

__________  
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Dnr KS 2020/84 

KS § 105 Lokalt partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge lokalt partistöd 

till Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga 

redovisningarna för 2019 års partistöd till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

årligen. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns reglemente för 

partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som uppfyller kriterierna 

för att få partistöd har inkommit med sina redovisningar enligt reglementet. 

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

mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 

respektive parti har. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 89 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 22 april 2020 

- Sammanställning av prelimininära partistödet för 2020 

- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Moderaterna 

- Ansökan/redovisning från Liberalerna 

- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 

- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/181 

KS § 106 Årsredovisning 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

Samordningsförbundet BÅDESÅs årsredovisning 2019 för Åmåls kommuns del 

och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ avseende 2019. Samordningsförbundet 

samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna kommunerna Bengtsfors, 

Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Västra Götalandsregionen och Region Värmland. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 90 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 23 april 2020 

- Årsredovisning BÅDESÅ 2019 med bilagor och revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2020/183 

KS § 107 Årsredovisning 2019 för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2019 

för Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del och lägger den 

därmed till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsättningen under 2019 i Fyrbodals kommunalförbund var cirka 42,6 miljoner 

kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än föregående år. De regionala tillväxtmedlen 

på 20,5 miljoner kronor växlades upp till 139 miljoner kronor. Förbundet har haft 

41 pågående projekt utöver de ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 91 

- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 

- Årsredovisning 2019 Fyrbodals kommunalförbund  

- Protokollsutdrag Förbundsdirektionen den 2 april 2020 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/183 

KS § 108 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 

förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och dess enskilda ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 vad gäller Åmåls kommuns del. 

Kommunfullmäktige föreslås även ge i uppdrag till Åmåls kommuns två 

representanter i förbundsdirektionen att se till att revisionens påpekanden 

uppfylls, samt att återrapportera till kommunstyrelsen. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av vice ordförande Ewa Arvidsson (S). 

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 för Fyrbodals kommunalförbund tillstyrker att respektive fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 92 

- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 

- Granskningsrapport KPMG samt revisionsberättelse för 2019 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-13  17 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) gör följande tilläggsyrkande: "Åmåls kommun ger i uppdrag 

åt sina båda representanter i direktion att se till att revisionens påpekanden 

uppfylls, och återrapporterar till kommunstyrelsen." 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först proposition på förslaget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott, vilket kommunstyrelsen godkänner. Därefter frågar ordföranden om 

kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet från Ewa Arvidsson (S), vilket 

kommunstyrelsen gör. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/155 

KS § 109 Strategi för hälsa och social 
hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till Strategi 

för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens arbete med jämlik 

hälsa och social hållbarhet. Internationella och nationella styrdokument anger 

riktningen - medan regionala och lokala styrdokument lägger grunden för 

prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet.  

De globala målen i Agenda 2030 samt Barnkonventionens grundprinciper om 

barns rättigheter utgör grundläggande förutsättningar för samverkansavtalet med 

norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, Västra Götalandsregionen. Genom 

Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet av ett systematiskt och 

långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är därmed en integrerad 

del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar 

samhällsutveckling. 

I Strategi för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023 föreslås 

tre prioriterade utvecklingsområden samt nyckeltal för uppföljning av insatser 

kopplat till följande långsiktiga samverkansinsatser: fullföljda studier, ökat 

arbetsdeltagande och psykisk hälsa. 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa har ställt sig bakom förslag till Strategi för 

hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 93 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 22 april 2020 

- Strategi för hälsa och social hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Folkhälsostrateg 

  

__________  
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Dnr KS 2020/154 

KS § 110 Arbetsordning för styrgrupp Välfärd 
och Folkhälsa avseende folkhälsoarbete i 
Åmåls kommun 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för styrgruppen välfärd 

och folkhälsa i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åmåls kommun finns ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor, 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa, enligt upprättat samverkansavtal med norra 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, Västra Götalandsregionen.  

Dokumentet arbetsordning för styrgruppen välfärd och folkhälsa i Åmåls 

kommun beskriver styrgruppens sammansättning, arbetsformer, folkhälsoarbetets 

ansvarsnivåer, årsplan för kommunens arbete med hälsa och social hållbarhet och 

former för redovisning av genomförda insatser. 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa har ställt sig bakom förslag till 

arbetsordning för styrgruppen välfärd och folkhälsa i Åmåls kommun 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 95 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 22 april 2020 

- Arbetsordning för styrgruppen välfärd och folkhälsa i Åmåls kommun, inklusive 

årsplan för kommunens arbete med hälsa och social hållbarhet 

Yrkande 

Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

  

__________  
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Dnr KS 2020/193 

KS § 111 Avtalssamverkan i miljö- och 
hälsoskyddstillsyn mellan Åmåls kommun och 
Säffle kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtalssamverkan om miljö- 

och hälsoskyddstillsyn mellan Åmåls kommun och Säffle kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna är eniga om att samverkan ifråga om miljö- och 

hälsoskyddsinspektör eller livsmedelsinspektör, är nödvändig för att säkerställa 

och utveckla miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livsmedelstillsynen hos 

parterna. Sådan samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från bägge 

parterna kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet 

och kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, 

effektivitet och måluppfyllelse i verksamheten. 

Avtalet syftar till att möjliggöra ett utbyte av tjänster mellan kommunerna inom 

de verksamhetsområden som omfattas av kommunernas skyldigheter och arbete i 

övrigt inom det område som regleras av miljöbalken och livsmedelslagen. 

Avtalet innebär inte att någon av parternas övergripande och yttersta ansvar för 

aktuell miljö- och hälsoskyddstillsyn eller livsmedelstillsyn har överlåtits. Avtalet 

gäller under perioden 1 juni 2020 till och med 31 december 2021. 

Bygg- och miljönämnden föreslår att samverkansavtalet godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 maj 2020 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 14 april 2020 § 49 

- Förslag till avtal 

Beslutet skickas till 

Tf miljöchef Kent Gustawson 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/182 

KS § 112 Dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen - Beslut om byte 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Martha Al-Jebari, jurist vid Certezza AB till 

dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska alla offentliga verksamheter 

utse ett dataskyddsombud. Funktionen kan utses internt eller externt. Vid 

införandet av GDPR 2018 valdes att upphandla funktionen och ett avtal tecknades 

med Certezza AB, Stockholm. 

Hittills har Certezza AB tillhandahållit juristen Ebba Ljungdahl för uppgiften men 

man behöver nu byta till en annan medarbetare: Martha Al-Jebari, från och med 

den 1 juni 2020. 

Dataskyddsombudet har visst tillsynsansvar och registreras hos Datainspektionen. 

Detta innebär att alla personuppgiftsansvariga organ behöver besluta om att byta. 

Personuppgiftsansvariga organ i kommunen är kommunstyrelsen, välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

överförmyndarnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden och 

kommunrevisionen.  

Dataskyddsombud för teknik- och fritidsnämnden handläggs av Säffle kommun. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 96 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare den 23 april 2020 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten, för anmälan till Datainspektionen 

__________  
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Dnr KS 2019/154 

KS § 113 Svar på motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och 
Stenberg (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse punkt 1 i motionen som 

besvarad och punkt 2 avslås. 

Reservation 

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

Bäckström (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Allians för Åmål (C, M, KD, L) har den 26 mars 2019 lämnat in en motion 

angående de vårdanställdas schema och arbetsbelastning i Åmåls kommun. 

Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive 

scheman, och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta 

kan vara en återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad 

skiftgång där balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats 

(exempelvis 3-, 5- skift). 

2. att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 

Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknämnden som förslår att punkt 

1 ska anses besvarad och att punkt 2 ska avslås. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 

2016 arbetat med heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser 

över bemanning och schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta 

brukarnas behov, ge förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att 

scheman ska uppfylla arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 

brukarna inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 

ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 21 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

den 2 januari 2020 
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- Motion från Allians för Åmål den 26 mars 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till motionen i sin 

helhet. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets 

förslag att anse punkt 1 i motionen som besvarad att avslå punkt 2 samt yrkandet 

att bifalla motionen i sin helhet. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

Välfärds och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/70 

KS § 114 Instruktion för kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Instruktion för kommundirektören enligt 

kommunstyrelsens nya förslag (se Beslutsunderlag). 

Kommunstyrelsen beslutar att benämningen för kommunens ledande 

tjänsteperson ska vara kommundirektör. 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommunledningskontoret att undersöka om de 

nya skrivningarna i kommundirektörsinstruktionen kräver ändringar i 

delegeringsordningen och i så fall återkomma till kommunstyrelsen med förslag 

på ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 7 kap ska kommunstyrelsen utse en direktör, som ska ha 

den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen.  

Styrelsen ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen i en 

instruktion, som även ska fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Ett förslag har tagits fram av kommunledningskontoret dels med utgångspunkt i 

Åmåls kommuns organisation, dels utifrån en omvärldsanalys. Förslaget har 

samråtts med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.  

Instruktionen ska revideras när behov uppkommer exempelvis i samband med att 

en ny kommundirektör anställs. 

I Åmåls kommun har namnet på kommunens ledande tjänsteperson varit 

kommunchef. I och med kommunallagens användning av benämningen 

kommundirektör har detta blivit nationellt vedertaget, vilket är den benämning 

som föreslås ska användas fortsättningsvis i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Instruktion för kommundirektör enligt kommunstyrelsens förslag den 13 maj 

2020 

- Kommunstyrelsens förslag med ändringar och kommentarer 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 43 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef och personalchef den 26 februari 

2020 

- Instruktion för kommundirektören, reviderad efter kommunstyrelsens 

arbetsutskott 4 mars 2020 

- Förslag till Instruktion för kommunchef från Michael Karlsson (M) 
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Beslutsgång 

Ärendet inleds med en ajournering 10:30-11:30. 

Under ajourneringen resonerar sig den samlade kommunstyrelsen fram till ett nytt 

gemensamt förslag (se Beslutsunderlag) med utgångspunkt i förslaget från 

arbetsutskottet samt Michael Karlssons (M) förslag som skickats in före mötet 

och skickats ut jämte andra beslutsunderlag i ärendet. 

Ordföranden konstaterar att det nya förslagets framtagande innebär att de båda 

tidigare förslagen faller och att kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt sitt nya 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Kommundirektören 

__________  
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Dnr KS 2020/87 

KS § 115 Förvaltningschef kommunstyrelsens 
förvaltning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören är tillika förvaltningschef över 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Tidigare beslut i ärendet upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 mars 2017 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att omorganisera 

kommunstyrelseförvaltningen. Omorganisationen omfattade bland annat 

inrättande av en ny tjänst på prov under fyra år, förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen. Tjänsten permanentades 2020. 

Översyn och beslut om ny organisation genomfördes till följd av den kritik som 

riktades i revisionens och KPMG:s granskning gällande risk för jäv samt stor 

arbetsbelastning för kommunchefen. 

1 januari 2018 infördes en rad nya bestämmelser i kommunallagen. Enligt kap 7 

ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 

bland anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 

Med anledning av detta behöver uppdrag, roller och förhållanden i 

kommunstyrelseförvaltningen ändras och tydliggöras. 

Kommundirektören är övergripande ansvarig chef för kommunstyrelsens 

förvaltning och kommunledningskontoret. I rollen som chef för 

kommunstyrelseförvaltningen kan kommundirektören delegera arbetsuppgifter till 

biträdande kommundirektör och bistås av denna. 

Det innebär att biträdande kommundirektör på kommundirektörens uppdrag leder 

kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Kommundirektören leder alltjämt 

kommunledningskontoret.  

Den biträdande kommundirektören har personal- och budgetansvar för 

kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Som biträdande kommundirektör 

leder man kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. 

Kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer rapporterar till den biträdande 

kommundirektören i frågor som rör verksamhet och förvaltning, ekonomi samt 

personal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 44 

- Tjänsteskrivelse av dåvarande tillförordnad förvaltningschef Elisabeth Eskfelt 

den 2 mars 2020 
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Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/92 

KS § 116 
Delegeringsreglemente/delegeringsordning för 
kommunstyrelsen 2020  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegeringsreglementet i enlighet med 

förslaget från förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegeringsreglemente med dess delegationsordning 

reviderades senast i mars 2019. Det är ett dokument som ständigt ska hållas 

uppdaterat, utifrån organisationsförändringar och politisk viljeinriktning.  

En delegationsordning är en lista över de ärenden där kommunstyrelsen beslutat 

att delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta 

styrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon 

annan. 

Den nu gjorda revideringen gäller formalia i form av ändring av titlar på delegater 

och ersättare, exempelvis har Enhetschef Tillväxtenheten ändrats till Plan- och 

fastighetschef. Anledning är den omorganisering som trädde i kraft den 1 januari 

2020 inom kommunstyrelseförvaltningen. Även benämningen kommunchef och 

förvaltningschef har ersatts av benämningen kommundirektör och biträdande 

kommundirektör. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2020 § 45 

- Tjänsteskrivelse av dåvarande tillförordnad förvaltningschef den 26 februari 

2020 

- Delegeringsreglemente 

Beslutet skickas till 

Chefer inom kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen 

__________  
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Dnr KS 2020/93 

KS § 117 Attestpliktiga kommunstyrelsen 2020  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet över utsedda beslutsattestanter ska hållas uppdaterat utifrån 

organisationsförändringar och befattningar. Kommundirektören har som chef över 

kommunstyrelsens förvaltning rätt att utse beslutsattestanter genom delegation 

från kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen ska informeras vid förändringar och minst en gång per år enligt 

Åmåls kommuns attestreglemente. 

Dokumentet har reviderats utifrån den omorganisering som trädde i kraft den 1 

januari 2020 inom kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Benämningen kommunchef och förvaltningschef har ersatts av benämningen 

kommundirektör och biträdande kommundirektör. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av dåvarande tillförordnad förvaltningschef den 27 februari 

2020 

- Attestpliktiga Kommunstyrelsen 2020 

Beslutet skickas till 

Controller kommunstyrelsen 

Biträdande kommundirektör 

__________  
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KS § 118 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista från färdtjänsthandläggare daterad 4 maj 2020 

__________  
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KS § 119 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 

__________ 


