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Beslutande Enligt bilagd förteckning,sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 
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Skrifter Sekreterare 
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Irene Larsson                                  Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Britt-Marie Torevik                     Barbro Gustafsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
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Datum för 

anslags uppsättande 2011-12-08 
Datum för 
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Förvaringsplats 
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Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-11-30 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C) x  fr kl 18.40, del av ärende 1, § 226, inkl beslut   

Anne Sörqvist x      

Kurt Svensson (C) x        

Michael Karlsson (S ) x    

Ewa Arvidsson (S ) x      

Cecilia Gustafsson (S ) x    

Mikael Norén (S) x                    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C)   Magnus Andersson (C)                                                                                                                                       

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x         

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S) x    

Britt-Marie Torevik (S) x     

Barbro Gustafsson (M) x        

Ulla Berne (M)  x    

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S)   Göran Ekman (S)   

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S)   Hans Andersen (S)        

Patrik Sandvall (M) x    

Johan Paulsson (M) x        

Birgitta Kullvén (SD) x           
Anette Molarin (S)   Pertti Rolöf (S)   

Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V)      

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP) x          

Inger Herfindal (KD   Harald Hårdstedt (KD)         

Christer Törnell (KD) x   

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x      

Leif Aronsson (C)   ------------------   

Laila Andrén (S) x      

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 222 

   

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 223 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 224 

 

Justering  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Britt-Marie Torevik 

(S) och Barbro Gustafsson (M). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 7 december 2011, kl 14.00. 

 

 

KF § 225 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har två interpellationer inkommit och tas dessa upp under 

punkt 20. En har skickats med ut i handlingarna och en har delats ut vid 

dagens möte.  

 

Utsänd dagordning fastställes. 

 

--------------------- 
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KF § 226 

 

KS § 325 

KSBU § 63 2011/69  

 

Investeringsbudget för Åmåls kommun 2012-2014 

 

Investeringsbudget för Åmåls kommun 2012-2014 diskuteras. 

 

Budgetutskottets beslut 

 

Förslag till investeringsbudget för Åmåls kommun 2012-2014 sammanställs 

för vidare behandling. 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsbudget 

för Åmåls kommun 2012-2014.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsbudget 

för Åmåls kommun 2012-2014.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-3. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för Åmåls 

kommun 2012-2014 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen 

Ekonomikontoret, Stina Jonason
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KF § 227 

KS § 304 

KSAU § 200 dnr 2011/69 

 

Skattesats för Åmåls kommun 2012 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius angående skattesats för 

2012 behandlas, daterad 18 oktober 2011. 

 

Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet 2012 och 

övertar då ägaransvaret för Västtrafik i sin helhet. För att möjliggöra denna 

förändring genomförs en skatteväxling, som innebär att Västra 

Götalandsregionen höjer sin skatt med 43 öre för att täcka de kostnader som 

överföringen av ansvar medför. Kommunerna inom regionen sänker samtidigt 

sina skatter i motsvarande omfattning. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2012 sänka skatten i 

Åmåls kommun med 43 öre och fastställa skattesatsen till 22,46 %. 

Skattesänkningen motsvarar den skattehöjning som sker inom Västra 

Götalandsregionen. 

_________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2012 sänka skatten i 

Åmåls kommun med 43 öre och fastställa skattesatsen till 22,46 %. 

Skattesänkningen motsvarar den skattehöjning som sker inom Västra 

Götalandsregionen. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 4-5 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 sänka skatten i Åmåls kommun 

med 43 öre och fastställa skattesatsen till 22,46 %. Skattesänkningen 

motsvarar den skattehöjning som sker inom Västra Götalandsregionen. 

___________________ 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen
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KF § 228 

KS § 303,  KSAU § 199 dnr KS 2011/315 

 

Revidering av finansiella mål för Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius behandlas, daterad  

1 november 2011. 

 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 oktober 2011, KF § 200.  

 

Ekonomichefen skriver att i kommunallagens 8 kapitel stadgas bland annat 

att: 

 

”För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning”. 

 

Kommunens mål för en god ekonomisk hushållning syftar till att säkerställa 

en långsiktigt stabil ekonomi.  

 

Kommunens finansiella mål föreslås revideras enligt följande: 

 

Punkt 2: Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i 

att det egna kapitalet inflationssäkras. 

 

Punkt 3: Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för 

investeringar som sker inom taxekollektivet, dessa får finansieras med hjälp 

av externa lån. 

 

Punkt 6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och 

avslutning av deponi, ska planeras och hanteras inom driftbudget. 

 

Punkt 7. Utgår. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

förslaget. De finansiella målen efter revidering blir följande: 

 

1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter. 

2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i 

att det egna kapitalet inflationssäkras. 

3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för 

investeringar som sker inom taxekollektivet, dessa får finansieras med 

hjälp av externa lån. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 000 000 kronor per år. 
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Forts KF § 228 

Forts. KS § 303, AU § 199 

 

5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst 

uppgå till 60 %. 

6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och 

avslutning av deponi, ska planeras och hanteras inom driftsbudget. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

förslaget. De finansiella målen efter revidering blir följande: 

 

1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter. 

2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i 

att det egna kapitalet inflationssäkras. 

3. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för 

investeringar som sker inom taxekollektivet, dessa får finansieras med 

hjälp av externa lån. 

4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 000 000 kronor per år. 

5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst 

uppgå till 60 %. 

6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och 

avslutning av deponi, ska planeras och hanteras inom driftsbudget. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-9 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar i enlighet med förslaget. De finansiella målen 

efter revidering blir följande: 

 

1    Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter. 

 

2    Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i  

      att det egna kapitalet inflationssäkras. 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 8 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

forts KF § 228  

 

3    Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får ske för  

      investeringar som sker inom taxekollektivet, dessa får finansieras med 

      hjälp av externa lån. 

 

4    Låneskulden bör amorteras med minst 1 000 000 kronor per år. 

 

5    Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska lägst 

      uppgå till 60 %. 

 

6    Avsättningar för framtida förpliktelser, som t ex pensioner och 

      avslutning av deponi, ska planeras och hanteras inom driftsbudget. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen 
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KF § 229 

KS § 305,  KSAU § 201 dnr 2011/324 

 

Låneram för Åmåls kommun 2011 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius angående låneram för 

Åmåls kommun behandlas, daterad 18 oktober 2011. 

 

En del av den ekonomiska styrningen är att sätta upp ekonomiska ramar. Inom 

kommunens finansiella verksamhet, där bland annat likviditet och upplåning 

hanteras, begränsas handlingsutrymmet av fastställda låneramar. Låneramen 

indelas i två delar, den ena avser kortsiktig upplåning för att hantera likviditet 

och benämns checkräkningskredit och den andra avser långsiktig upplåning 

och benämns anläggningslån. 

 

För 2011 föreslås att den totala låneramen fastställs till 100 miljoner kronor, 

varav 30 miljoner kronor avser checkräkningskredit och 70 miljoner kronor 

avser anläggningslån. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2011 fastställa 

låneramen till 100 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avser 

checkräkningskredit och 70 miljoner kronor avser anläggningslån. 

_________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2011 fastställa 

låneramen till 100 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avser 

checkräkningskredit och 70 miljoner kronor avser anläggningslån. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 10-11 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2011 fastställa låneramen till 100 

miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avser checkräkningskredit och  

70 miljoner kronor avser anläggningslån. 

___________________ 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen
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KF § 230 

 

KS § 306 

KSAU § 202 KS dnr 2009/124 

 

Revidering av policy för lönebidrags- och trygghetsanställning 

 

Följande dokument behandlas:  

1) Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 27 oktober 

2011. 

2) Policy för bidrag till lönebidrags- och trygghetsanställning, daterad 27 

oktober 2011. 

 

I gällande policy, antagen av kommunfullmäktige 29 april 2009 § 87, 

föreslås en förändring av punkt 6: 

 

”Maximalt kan bidrag utgå från kommunen motsvarande 3 (tre) 

heltidslönebidrag till en och samma förening/organisation.” 

 

Enligt givna direktiv från budgetutskottet föreslås följande ändring: 

 

”Maximalt kan bidrag utgå från kommunen motsvarande 5 (fem) 

heltidslönebidrag till en och samma förening/organisation.” 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy 

avseende lönebidrags- och trygghetsanställningar och samtidigt upphäver 

tidigare beslut, daterat den 29 april 2009. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy 

avseende lönebidrags- och trygghetsanställningar och samtidigt upphäver 

tidigare beslut, daterat den 29 april 2009 KF § 87. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 12-14 

 

Barbro Gustafsson (M) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 230 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad policy avseende lönebidrags- 

och trygghetsanställningar och samtidigt upphäver tidigare beslut, daterat den 

29 april 2009 KF § 87. 

 

_______________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen 

Ekonomikontoret, Anneli Wernlund
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KF § 231 

 

KS § 307 

KSAU § 203 KS dnr 2010/204 

 

Medlemskap i Kommuninvest 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad den 8 juni 2010. 

2) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad den 7 

september 2010. 

3) Beslut från Kommuninvest, inkommen den 9 juli 2010.  

4) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad den 7 juni 2011.  

5) Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 6 oktober 2011. 

 

Kommuninvest är icke vinstdrivande och bedriver utlånings- och 

rådgivningsverksamhet till medlemmar och deras företag. 

 

Kommunstyrelsen lämnade en intresseanmälan om medlemskap i 

Kommuninvest (8 juni 2010 KS § 148). 

 

Styrelsen för Kommuninvest beslutade att erbjuda Åmåls kommun 

medlemskap den 7 juli 2010.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2011 att invänta tills ny ekonomichef 

är i tjänst för att ta ansvar för processen med att bli aktivt medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening.  

 

Ekonomichef Patrik Eurenius har tillträtt och skriver i tjänsteskrivelsen att för 

att kunna verkställa inträdet i föreningen behöver vissa formella beslut fattas. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. Åmåls kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

  

2. Åmåls kommun ska inbetala 540 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomiska förening, utgörande Åmåls kommuns medlemsinsats i 

föreningen. Andelskapitalet finansieras via kommunens likvida medel och 

redovisas som finansiell anläggningstillgång. 

  

3. Åmåls kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld 

(proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB 

ingått eller kommer att ingå. 
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Forts KF § 231 

 

Forts. AU § 203, KS § 307 

 

4. Åmåls kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för 

Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal 

mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet 

regleras. 

 

5. Åmåls kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans 

med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s 

motpartsexponeringar avseende derivat. 

 

6. Ge kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef rätt att underteckna 

borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 

 

7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse 

kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande som 

ersättare.  

 

8. Ge kommunstyrelsen rätt att vidta de åtgärder i som behövs med anledning 

av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

9. Ge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Åmåls kommuns 

stadsvapen. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. Åmåls kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

  

2. Åmåls kommun ska inbetala 540 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomiska förening, utgörande Åmåls kommuns medlemsinsats i 

föreningen. Andelskapitalet finansieras via kommunens likvida medel och 

redovisas som finansiell anläggningstillgång. 

  

3. Åmåls kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld 

(proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB 

ingått eller kommer att ingå. 
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Forts KF § 231 

forts KS § 307 

 

4. Åmåls kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för 

Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal  

mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet 

regleras 

 

5. Åmåls kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans 

med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s 

motpartsexponeringar avseende derivat. 

 

6. Ge kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef rätt att underteckna 

borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 

 

7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse 

kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande som 

ersättare.  

 

8. Ge kommunstyrelsen rätt att vidta de åtgärder i som behövs med anledning 

av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

9. Ge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Åmåls kommuns 

stadsvapen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 15-23. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. Åmåls kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

  

2. Åmåls kommun ska inbetala 540 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomiska förening, utgörande Åmåls kommuns medlemsinsats i 

föreningen. Andelskapitalet finansieras via kommunens likvida medel och 

redovisas som finansiell anläggningstillgång. 

  

3. Åmåls kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld 

(proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB 

ingått eller kommer att ingå. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 15 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 231 

forts KS § 307 

 

4. Åmåls kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för 

Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal  

mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet 

regleras 

 

5. Åmåls kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans 

med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s 

motpartsexponeringar avseende derivat. 

 

6. Ge kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef rätt att underteckna 

borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 

 

7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse 

kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande som 

ersättare.  

 

8. Ge kommunstyrelsen rätt att vidta de åtgärder i som behövs med anledning 

av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

9. Ge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Åmåls kommuns 

stadsvapen. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen 

Kommuninvest



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 16 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

KF § 232 

 

KS § 319 

KSTU § 189 dnr KS 2011/325 

 

Förfrågan om markköp nordost om rondellen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Göran Träff Bildelar AB från 20 oktober 2011 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 1 november 

2011  

 

Göran Träff Bildelar AB önskar köpa på markområdet nordost om rondellen 

vid E45/väg 164. På tomten avser den sökande att uppföra en 

Mekonomenbutik med verkstad på 800 m². 

 

Enhetschefen föreslår att framställan tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje 

med områdets planbestämmelser samt genomförd handelsutredning. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Göran Träff Bildelar AB:s framställan om att få köpa marken 

tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje med områdets 

planbestämmelser samt genomförd handelsutredning. 

 

2. Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef Olle 

Andersson.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Göran Träff Bildelar AB:s framställan om att få köpa marken 

tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje med områdets 

planbestämmelser samt genomförd handelsutredning. 

 

2. Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef Olle 

Andersson.  

______________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 17 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 232 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 24-29. 

 

Inlägg i ärendet görs av Patrik Sandvall (M) och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1   Göran Träff Bildelar AB:s framställan om att få köpa marken tillstyrks, 

     då ansökan ligger helt i linje med områdets planbestämmelser samt 

     genomförd handelsutredning. 

 

2    Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av  

      kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef  

      Olle Andersson. 

 

_________________________  

 

Protokollsutdrag till: 

Enhetschef Olle Andersson



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 18 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 233 

KS § 320 

KSTU § 190 dnr KS 2011/336 

 

Förfrågan om markköp Åmåls-Nygård 1:63 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Mathias Sällström, Orust Betongtransporter AB från 31 

oktober 2011 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 1 november 

2011  

 

Mathias Sällström, Orust Betongtransporter AB önskar köpa på 

industritomten Åmåls-Nygård 1:63. På tomten avser den sökande att starta ett 

betonggjuteri för att kunna leverera betong i kommunen med omnejd. 

 

Enhetschefen föreslår att framställan tillstyrks och att en försäljning beslutas i 

enlighet med bifogat förslag till köpeavtal. 

 

Tillväxtutskottets beslut 
I köpeavtalets punkt 7, stycke 4, ska ”vite om tio gånger köpeskillingen” 

ändras till två. Med denna ändring lämnas köpeavtalet till kommunstyrelsen.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

Orust Betongtransporter AB:s framställan om att få köpa industrimarken 

tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje med områdets planbestämmelser samt 

genomförd handelsutredning. 

 

Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef Olle 

Andersson.  

______________________ 

  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

Orust Betongtransporter AB:s framställan om att få köpa industrimarken 

tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje med områdets planbestämmelser samt 

genomförd handelsutredning. 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 233 

 

Forts KS § 230 

 

Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef Olle 

Andersson.  

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 30-37. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1   Orust Betongtransporter AB:s framställan om att få köpa industrimarken 

     tillstyrks, då ansökan ligger helt i linje med områdets planbestämmelser 

     samt genomförd handelsutredning. 

 

2   Köpeavtal, daterat 1 november 2011, godkänns och undertecknas av  

     kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och enhetschef  

     Olle Andersson.  

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Enhetschef Olle Andersson 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 20 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 234 

KS § 315 

KSTU § 185 dnr KS 2011/306 

 

Revidering av bolagsordning för Åmåls kommunfastigheter AB 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från vd Magnus Dalsbo från 21 september 2011 

2. Förslag till reviderad bolagsordning som inkom till kanslienheten 22 

september 2011 

 

Ny lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag började gälla 1 januari 2011. 

Detta innebär bland annat att verksamheten i kommunala allmännyttiga bolag 

ska drivas utifrån affärsmässiga grunder. Den nya lagstiftningen och 

aktiebolagslagen innebär att justeringar måste göras i bolagsordningen. 

 

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa den reviderade bolagsordningen. (13 

september 2011 § 31) 

 

Samtal förs med ÅKAB:s ordförande Gunnar Kvamme (S), vice ordförande 

Ulf Levein (C) och verkställande direktör Magnus Dalsbo. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa den reviderade 

bolagsordningen. 

______________________  

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa den reviderade 

bolagsordningen. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-45. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade bolagsordningen 

för Åmåls Kommunfastigheter AB. 

___________________ 
Protokollsutdrag till:   

Åmåls Kommunfastigheter AB 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 21 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 235 

 

KS § 317 

KSTU § 187 dnr KS 2011/255 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng (före detta Norra Dalsland) på grund av utvidgning 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till ny förbundsordning som inkom till kanslienheten 3 oktober 

2011  

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin från 27 oktober 

2011  

 

Samordningsförbundet Norra Dalsland har i dagsläget följande medlemmar: 

Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Förbundet föreslås utvidgas så att Säffle och Årjängs kommuner och 

Landstinget i Värmland blir medlemmar från och med 1 januari  

2012. Förbundet antar då också namnet Samordningsförbundet Bengtsfors, 

Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng och förkortas BÅD-ESÅ. 

 

Förvaltningschefen föreslår att den nya förbundsordningen antas. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (före detta 

Norra Dalsland) att gälla från 1 januari 2012. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (före detta 

Norra Dalsland) att gälla från 1 januari 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 46-58. 

 

Ewa Arvidsson (S) och Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till kommun- 

styrelsens förslag. 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 22 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 235 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (före detta 

Norra Dalsland) att gälla från 1 januari 2012. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Samordningsförbundet BÅDESÅ, Ulrica Sandzén 

Förv.chef Jan-Erik Lundin 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 23 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 236 

 

KS § 310 

KSAU § 206 dnr 2011/319 

 

Livsmedelspolicy för Dalslands kommuner samt Säffle kommun 

 

Livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun behandlas.  

 

Kommunerna Mellerud, Färgelanda och Åmål har tidigare antagit en 

gemensam livsmedelspolicy, där kvalitetskraven enligt gällande 

livsmedelslagstiftning, djurskyddslagstiftning respektive 

miljöskyddslagstiftning har preciserats.  

 

Dalslands miljökontor har tagit fram förslag till reviderad livsmedelspolicy på 

miljöområdet som ett underlag inför den nya gemensamma 

livsmedelsupphandlingen i kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed, 

Bengtsfors, Åmål och Säffle. 

 

Syftet med livsmedelspolicyn är att det för samtliga livsmedel som 

upphandlas till kommunala kök i Dalslandskommunerna samt Säffle kommun 

ska ställa grundläggande lagstiftningskrav på livsmedelsproducenterna som 

säkerhetsställer att hög livsmedelskvalité erhålles. Vidare syftar 

livsmedelspolicyn till att begränsa miljöstörningar samt att öka den andel av 

ekologiska och närproducerade livsmedel. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta livsmedelspolicyn. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta livsmedelspolicyn. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-63. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 24 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 236 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta livsmedelspolicy för  

Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kostchef Riitta Nikkanen 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 25 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 237 

 

 KS § 309 

KSAU § 205 dnr KS 2011/332 

 

Samverkansplan för skola, socialtjänst och externa intressenter 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef 

Catrin Eriksson och tillförordnad vård- och omsorgsförvaltningens 

förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 27 september 2011. 

2) Samverkansplan, inkommen 26 september 2011.   

3) Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden från 18 oktober 2011. 

4) Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden från 20 oktober 2011. 

 

Sedan 2008 har barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen bedrivit ett samverkansprojekt mellan skola, 

socialtjänst och externa intressenter (barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, 

hörselskadeverksamhet m fl.).  

 

Ett syfte med arbetet har varit att ta fram en plan för samverkan mellan skola, 

socialtjänst och externa intressenter med rutiner och riktlinjer för att 

underlätta och öka kvaliteten på samarbetet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansplan för 

skola, socialtjänst och externa intressenter. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansplan för 

skola, socialtjänst och externa intressenter. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 64-89. 

 

Ewa Arvidsson (S), Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M) och 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 26 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 237 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att anta samverkansplan för skola, socialtjänst 

och externa intressenter. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 27 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 238 

 

KS § 318 

KSTU § 188 dnr KS 2011/242 

 

Strategi för e-samhället 

 

Strategi för e-samhället som inkom 5 juli 2011 behandlas. 

 

Sveriges kommuner rekommenderar kommunal sektor att anta strategi för e-

samhället. Strategin pekar ut övergripande mål och visar vilket arbete som 

behöver göras gemensamt avsett verksamhetsområde. De övergripande målen 

är: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

 

Men utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiska utmaningar: 

 Att prioritera och samordna utvecklingen av e-förvaltningen 

 Att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen 

 Att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och 

termer 

 Att skapa tekniska förutsättningar för säker hantering och utbyte av 

information 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Strategi för e-samhället.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Strategi för e-samhället 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 90-118. 

 

Sven Callenbergt (C), Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) 

 yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 28 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 238 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för e-samhället. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

IT-chefen 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 29 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 239 

 

KS § 308 

KSAU § 204 dnr 2011/313 

 

Delårsbokslut för 2011 - teknik och fritidsnämnden Säffle - Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden, från 23 september 2011.  

2) Delårsbokslut för år 2011, daterad 8 september 2011. 

3) Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden, från 23 september 2011. 

4) Uppdrag till förvaltningen inför budget 2012, daterad 8-9 september 2011. 

 

De skattefinansierade verksamheterna i Åmåls kommun redovisar ett 

prognostiserat underskott med 3 300 000 kronor och motsvarande 

verksamheter i Säffle kommun beräknas redovisa ett underskott med 550 000 

kronor. 

 

De avgiftsfinansierade verksamheterna i Åmåls kommun beräknas redovisa 

ett överskott med 800 000 kronor vid årets slut exklusive regresskrav för 

översvämningsärenden. Motsvarande verksamheter i Säffle kommun beräknas 

redovisa ett överskott med 900 000 kronor vid årets slut exklusive regresskrav 

för översvämningsärenden. 

 

Inledningsvis innebär den gemensamma förvaltningen ökade kostnader men 

långsiktigt kommer organisationen att skapa samverkansfördelar genom 

gemensamma upphandlingar och inköp, specialistkompetenser, gemensamma 

driftsfunktioner etc. Samverkan beräknas på sikt ge mervärden inom flera 

verksamheter och på många nivåer samt ge mervärden för kommuninvånare 

kunder och personal.  

 

För att minska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna har bland 

annat följande åtgärder vidtagits: 

 

 Stor restriktion vid inköp och 

 Energieffektiviseringar 

 

Till delårsrapporten följer uppdrag för teknik- och fritidsförvaltningen med 

anledning av budgetunderskottet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

_________  

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 30 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 239 

 

Forts KS § 308 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 119-132. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-30 31 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 240 

KS § 316 

KSTU § 186 dnr KS 2011/317 

 

Delårsbokslut för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

 

Delårsbokslut för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 7 oktober 

2011 behandlas. 

 

Förbundets ändamål är att vara en plattform och ett nav för kommunal 

samverkan i Dalsland samt en arena och koordinator för 

Dalslandskommunernas engagemang i Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Delårsrapporten för Dalslandskommunernas kommunalförbund gäller för 

perioden 1 januari till 31 juli 2011. Förbundet uppvisar ett resultat på 597 000 

kronor vid periodens slut. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsbokslutet godkänns 

och läggs till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsbokslutet godkänns 

och läggs till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 133-177. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att delårsbokslutet godkänns och läggs till 

handlingarna. 

________________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund
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KF § 241 

 

KS § 298 

KSAU § 191 dnr KS 2011/312 

 

Delårsbokslut Samordningsförbundet Norra Dalsland 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Delårsbokslut Samordningsförbundet Norra Dalsland, daterad 30 juni 

2011. 

2) Remissyttrande från revisorerna, daterad 13 september 2011. 

 

Samordningsförbundet Norra Dalsland är en finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner.  

 

Förbundet har som mål att skapa en gemensam värdegrund för samverkan. 

Värdegrunden ska omfatta alla som är delaktiga i samverkan. 

 

Belopp i tkr* 

 

Utfall  

jan-aug 

2011 

Budget  

jan-aug 

2011  

Avvikelse  

jan-aug 

2011 

Prognos 

helår 

(aktuell) 

Budget  

helår  

2011 

Utfall  

2010 

1. 

Nettokostnad 

och 

finansnetto 

-1 948 -2 325 378 -3 326 -3 488 3 488 

2. Bidrag 

 

1 800 1 800 0 2 700 2 700 2 700 

3. Resultat 

 

-148 -525 378 -626 -788 -788 

4. Utgående 

EK 

641   163  789 

* tkr = tusental kronor 

 

Samordningsförbundet har ett ”eget kapital” som i och med detta år kommer 

vara förbrukat. För att inte hamna i likviditetsbrist har styrelsen i juni 

reviderat budgeten och infört en post för likviditet om 270 000 kronor. 

Prognostiserat överskott är 163 000 kronor.  

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporten till 

handlingarna.  

_________ 
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Forts KF § 241 

 

Forts KS § 298 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporten till 

handlingarna.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 178-193. 

 

Cecilia Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

 

_____________________ 

Protokollsutdrag till: 

Samordningsförbundet Norra Dalsland
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KF § 242 

 

KS § 297 

KSAU § 190 dnr KS 2011/240 

 

Revisionsrapport – granskning av äldreomsorgen 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Revisionsrapport, daterad 18 maj 2011.   

2) Skrivelse från revisorerna, daterad 21 juni 2011.  

3) Skrivelse från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg och 

verksamhetschef Britthmari Andersson, daterad 19 september 2011. 

4) Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 22 september 2011 

VON § 101. 

 

Deloitte genomförde under våren 2011 en granskning av kvalitetssystemen 

och dess uppföljning inom äldreomsorgen i Åmåls kommun. 

 

Granskningen mynnade ut i till några förbättringsförslag, som bland annat: 

 Utveckla ett sammanhållet kvalitetssystem med utgångspunkt i både 

hälso- och sjukvårds- och socialtjänstlag.   

 Vård- och omsorgsnämnden bör sätta mätbara mål för kvalitét.  

 I syfte att öka effektiviteten är det önskvärt att ytterligare utveckla 

samverkan både mellan avdelningarna i respektive och mellan 

boendena. 

 

Vård- och omsorgsnämnden skriver att de påpekanden och förslag till 

förbättringar har diskuterats i enhetschefsgrupp för särskilda boenden samt i 

vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och ett svar till 

revisionsrapporten har utarbetats. 

 

I skrivelsen från tillförordnad förvaltningschef och verksamhetschef finns 

svar till revisionsrapportens påpekanden samt förslag till förbättringar. Bland 

annat beskrivs att arbetet med kvalitetssystem är påbörjat men inte 

sammanställt. Socialstyrelsen har utarbetat nya föreskrifter och allmänna råd, 

2011:9 (M och S), som är ett gemensamt ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete och omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Föreskrifterna gäller från 1 januari 2012. Socialstyrelsen kommer att ta fram 

stöd för tillämpningen av de nya föreskrifterna under hösten 2011. Vård- och 

omsorgsförvaltningen kommer att utarbeta ledningssystem enligt den nya 

föreskriften.  
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Forts KF § 242 

 

Forts KS § 297 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna.  

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 194-221. 

 

Inlägg i ärendet görs av Ewa Arvidsson (S) och Birgitta Kullvén (SD). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och lägga rapporten och 

vård- och omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunrevisionen 

Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 243 

 

KS § 311 

KSAU § 207 dnr KS 2011/330 

 

Ekonomisk prognos för september 2011 

 

Skrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius avseende ekonomisk prognos för 

september 2011, daterad 24 september 2011, behandlas.  

 

Enligt budgeten för 2011 ska kommunen ha ett överskott på 3 385 000 kronor. 

Prognosen redovisar att årets resultat blir 7 929 000 kronor sämre än budget, 

det vill säga att årets resultat prognostiseras till ett underskott på 4 544 000 

kronor. Vidare visar prognosen ett budgetunderskott för nämnderna på 

16 132 000 kronor. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 222 A + sep. bilaga. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

________________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen
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KF § 244 2011/302 

 

Svar på interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande, 

angående skolfoton – Patrik Sandvall (M) 

 

Patrik Sandvall (M) hade till ett tidigare fullmäktigemöte inkommit med 

interpellation angående skolfoton, ställd till kommunstyrelsens ordförande, 

bilaga 222B, 

 

Interpellationssvar, bilaga 223, hade inkommit från kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Patrik Sandvall (M), Michael 

Karlsson (S), Ulf Hanstål (M), Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist (C), 

Christer Törnell (KD), Kurt Svensson (C), Laila Andrén (S) och 

Olle Eriksson (S). 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 

lägger interpellationssvaret till handlingarna. 

 

_____________________ 
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KF § 245 2011/343,  2011/362  

 

Inkomna interpellationer 

 

Till dagens möte har två interpellationer inkommit. 

 

Från Birgitta Kullven (SD), ställd till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande, angående brukarens rätt till självbestämmande. 

 Bil ärende 20, sid 224. 

 

Från Anne Sörqvist (C), ställd till vård- och omsorgsnämndens  

ordförande, angående byte av kundbegreppet till brukare, inom 

förvaltningens verksamheter. Bil ärende 20. 

 

Kanslichef Ida Rådman informerar fullmäktige kortfattat om  innehåll  

och former för  interpellationer. 

  

Ordföranden frågar fullmäktige om de båda interpellationerna får ställas, 

vilket fullmäktige medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna tas upp vid 

nästa fullmäktigemöte. 

 

_______________
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KF § 246 

 

Rapporter angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

kommunernas kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal 

sedan föregående sammanträde. 

 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) informerar från möte med 

Fyrbodals kommunalförbund den 27 oktober i Färgelanda. 

Möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund kommer att 

hållas under morgondagen. 

 

Cecilia Gustafsson (S) rapporterar från möte inom Samordningsför- 

bundet Norra Dalsland. 

 

 

KF § 247 

 

Meddelanden 

 

Extra kommunstyrelsemöte ska hållas omedelbart efter kommun- 

fullmäktiges möte. 

 

KF § 248 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar dagens möte avslutat. 

 

______________________ 


