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Plats och tid Stadshuset                                   18.30-21.20 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, tisdag 3 april 2012, kl 14.00  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 40-69 
Irene Larsson                                                         Ida rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Birgitta Kullvén                                                   Ulla Berne  

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-03-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-04-04 
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-03-28 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 
Lisbeth Karlsson (C)   ------------------   

Anne Sörqvist x     

Kurt Svensson (C) x       

Michael Karlsson (S )   Tobias Holmberg (S)    

Ewa Arvidsson (S ) x      

Cecilia Gustafsson (S ) x    

Mikael Norén (S) x                    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C) x      

Roger Magnusson(C)   -------------------    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x          

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S)   Anette Andersson (S)   

Britt-Marie Torevik (S) x        

Barbro Gustafsson (M) x          

Ulla Berne (M)  x    

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x      

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S) x           

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M)    

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)   Klas Häggström (FP)   

Thomas Olson (FP) x      

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

Laila Andrén (S) x         

Gustav Wennberg (S) x  

 



 Sammanträdesprotokoll  

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-28 3(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
KF § 40 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop 

 

KF § 41 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 42 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Kullvén (SD) och  

Ulla Berne (M). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, tisdag 3 april 2012, kl 14.00. 

 

KF § 43 

 

Dagordning 

 

Punkten 12 stryks från dagordningen, då detta ingår i övriga punkter om ansvarsfrihet. 

Fråga om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål behandlas vid nästa 

fullmäktigemöte.  

Punkten 24 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller frågor har 

inkommit. 

Till dagens möte har en avsägelse inkommit och ordföranden frågar om denna kan behandlas 

vid dagens möte, vilket fullmäktige medger. Denna behandlas då som ärende 24. 

Extra handlingar har delats ut vid dagens möte till punkterna 1, 2, 3 och 13. 

Vd Magnus Dalsbo, ÅKAB och ÅNAB, ekonomichef Patrik Eurenius och kommunrevisionens 

ordförande Bengt Hansson kommer att medverka vid dagens möte.  

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa ändringar. 

 

____________________ 
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KF § 44 

 

KS § 84     KS dnr 2012/106 

 

Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB för 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Åmåls Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 28 februari 2012 

2. Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2011 

3. Revisionsberättelse från 2 mars 2012 

4. Granskningsrapport från 5 mars 2012 

 

Resultatet för bolaget 2011 är 1 076 000 kronor. Årsstämman ägde rum 22 mars 2012, och protokollet 

från denna behandlas vid kommunfullmäktiges marsmöte. 

 

Revisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att bolagets interna 

kontroll varit tillräcklig.  

 

Ulf Hanstål (M) yrkar att särredovisning begärs in av bolaget gällande bostadsfastigheter, 

förvaltningsfastigheter och kommersiella fastigheter avseende 2011 års redovisning, med hänvisning 

till kommunfullmäktiges beslut från 30 mars 2011 KF § 53. Särredovisningen ska redovisas för 

kommunstyrelsen 8 maj 2012. I övrigt godkänns informationen och läggs till handlingarna.  

 

Ordföranden ställer proposition på Ulf Hanståls yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Särredovisning begärs in av bolaget gällande bostadsfastigheter, förvaltningsfastigheter och 

kommersiella fastigheter avseende 2011 års redovisning, med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut från 30 mars 2011 KF § 53. Särredovisningen ska redovisas för 

kommunstyrelsen 8 maj 2012. 

 

2. I övrigt godkänns informationen och läggs till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-18   samt utdelade vid dagens möte:  

protokoll från bolagsstämma, revisionsberättelse och kommunstyrelsens protokoll, KS § 84.  

bilagor 18 A-18 L. 

 

VD Magnus Dalsbo, ÅKAB, redogör för bolagets verksamhet under året samt svarar på frågor. 
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Forts KF § 44 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1     Särredovisning begärs in av bolaget gällande bostadsfastigheter, förvaltningsfastigheter  

       och kommersiella fastigheter avseende 2011 års redovisning, med hänvisning till 

       kommunfullmäktiges beslut från 30 mars 2011 KF § 53. Särredovisningen ska redovisas  

      för kommunstyrelsen 8 maj 2012. 

 

       2    I övrigt godkänns informationen och läggs till handlingarna 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Ekonomichefen
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KF § 45 

 

KS § 85      KS dnr 2012/107 

 

Årsredovisning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB för 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB styrelsemöte 28 februari 2012 

2. Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2011 

3. Revisionsberättelse från 2 mars 2012 

4. Granskningsrapport från 5 mars 2012 

 

Resultatet för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2011 är 1 102 000 kronor. Årsstämman ägde rum 

22 mars 2012, och protokollet från denna behandlas vid kommunfullmäktiges marsmöte. 

 

Revisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att bolaget interna 

kontroll varit tillräcklig.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna informationen och lägga denna till 

handlingarna.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 19-31   samt utdelade vid dagens möte:  

protokoll från bolagsstämma, revisionsberättelse och kommunstyrelsens protokoll, KS § 85.  

bilagor 31 A-31 I. 

 

VD Magnus Dalsbo, ÅNAB, redogör för bolagets verksamhet under året samt svarar på frågor. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen och lägger denna till handlingarna. 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

- Fastighetsbolaget Åmåls Nygård AB 

- Ekonomichefen
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KF § 46 

 

 KS § 83     KS dnr 2012/86 

  

Synnerliga skäl i bokslutet 2011 

 

Kommunen kan åberopa synnerliga skäl för att undanta kostnader vid balanskravsavstämningen. 

 

Under 2011 såldes fastigheten Liljan mindre 5 (Stadshotellet) för 3,5 miljon kronor, vilket medförde 

en realisationsförlust på ca 3,1 miljon kronor. Försäljningen medför framtida lägre driftskostnader och 

därför åberopas synnerliga skäl. 

 

Samma år gjordes även en realisationsvinst på 38 000 kronor vid försäljning av del av fastigheten 

Fröskog Stom 1:67. Realisationsintäkter ska undantas vid balanskravsavstämningen. 

 

Balanskravsavstämning med hänsyn tagen till realisationsvinster och realisationsförluster (i enlighet 

med synnerliga skäl) blir följande: 

 

Årets resultat enligt resultaträkning  5 626 000 kr 

Under året gjorda realisationsvinster  -38 000 kr 

Realisationsförlust som återförs i enlighet med synnerliga skäl 3 131 000 kr 

Resultat enlig balanskrav 8 719 000 kr 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för realisationsförlust för 

Stadshotellet på 3 131 000 kronor under verksamhetsåret 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, utdelad vid dagens möte: kommunstyrelsens protokoll, 

KS § 83. bilaga 31 J. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att åberopa synnerliga skäl för realisationsförlust för Stadshotellet på 

3 131 000 kronor under verksamhetsåret 2011. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Ekonomichefen
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KF § 47 

 

KS § 53 

 

KSAU § 21     KS dnr 2012/86  

 

Årsredovisning för Åmåls kommun 2011 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, inkommen 28 februari 2012, behandlas. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för årsredovisningen och svarar på frågor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för bokslutet för 2011 och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1     Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 32 + sep. bokslutsbilaga 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redogör för bokslutet för 2011 samt ger en utblick om de  

ekonomiska förutsättningarna inför de kommande åren. 

 

Ewa Arvidsson (S) tackar i inlägg all personal för en bra arbetsinsats under året. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 

Protokollsutdrag till: 

- Ekonomienheten 
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KF § 48     KS dnr 2012/86 

 

Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 2011 samt gransknings- 

rapport av årsredovisningen 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 33-44 samt sidorna 33-36 i Årsredovisningen. 

 

Bengt Hansson (C) för revisorerna, kommenterar revisionsberättelsen samt revisionsrapporten 

avseende granskning av årsredovisningen 2011 och tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 

nämnderna samt de enskilda förtroendevalda avseende år 2011. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen för år 2011 samt lägger 

revisionsrapporten avseende granskning av årsredovisningen  till handlingarna tillsammans 

med revisionsrapporten. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen 
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KF § 49     KS dnr 2012/59 

 

Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 

ansvarsutövande aktiviteter i Åmåls kommun 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 45-55. 

 

Bengt Hansson (C), för revisorerna, kommenterar revisionsrapporten som ställts till 

kommunfullmäktige. 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna  rapporten till nämnderna samt, för sin del, lägga den 

till handlingarna. 

 

_______________
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KF § 50 
 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2011 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda  

förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen  

och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet avseende 2011 års verksamhet. 

 

 

I behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist (C), Olof Eriksson (S), Cecilia Gustafsson (S), Cajsa Branchetti 

Hallberg (S), Sven Callenberg (C), Ulf Hanstål (M), Johan Paulsson (M), Thomas Olson (FP), Mikael 

Norén (S), Britt-Marie Torevik (S), Tommy Lehrman (S), Laila Andrén (S), Christer Törnell (KD), 

Barbro Gustafsson (M) och  Tobias Holmberg (S)  

 

_____________________  
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KF § 51 

 

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2011 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda  

förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden  

och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2011 års verksamhet. 

 

  

I behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

Olof Eriksson (S),  Ulf Hanstål (M), Laila Andrén (S),  Klas Häggström (FP),  

Tobias Holmberg (S), Torbjörn Norén (S) och Harald Hårdstedt (KD). 

 

____________________ 
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KF § 52 

 

Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende år 2011 

  

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och dess enskilda  

förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden  

och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet avseende 2011 års verksamhet. 

 

  

I behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

Jonatan Malm (MP), Barbro Axelsson (S),  Harald Hårdstedt (KD), Pertti Rolöf (S) och 

Torbjörn Norén (S). 

 

________________ 
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KF § 53 

 

Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende år 2011 

  

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda  

förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden  

och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet avseende 2011 års verksamhet. 

 

 

I behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

 Ewa Arvidsson (S), Cecilia Gustafsson (S),Christina Wallin (V) Barbro Spjuth (M),  

Tommy Lehrman (S), Anette Andersson (S), Tina Manner (S) och Barbro Gustafsson (M). 

 

 

 ________________ 
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KF § 54 

 

Ansvarsfrihet för valnämnden avseende år 2011 

  

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda  

förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden  

och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet avseende 2011 års verksamhet. 

 

 

I behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

Cecilia Gustafsson (S). 

 

 ________________ 
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KF § 55 

 

 

KS § 86     KS dnr 2012/102 

  

Ej verkställda investeringar (tilläggsbudget) för 2012 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius inklusive två bilagor behandlas. Skrivelsen är 

daterad 14 mars 2012. 

 

Under 2011 genomfördes inte samtliga investeringsprojekt i enlighet med investeringsplanen. För att 

kunna genomföra de kvarvarande investeringarna krävs att kommunfullmäktige godkänner att de inte 

använda pengarna i 2011 års investeringsbudget överförs till 2012 i form av budget för ej verkställda 

investeringar.  

 

Kommunstyrelsen uppmärksammar att det felaktigt står AME i dokumentet, där det borde stå 

integrations- och arbetsarbetsmarknadsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dokumentet revideras gällande integrations- och arbetsarbetsmarknadsförvaltningen och 

överlämnas till fullmäktige. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de inte använda pengarna i 

2011 års investeringsbudget överförs till 2012 i form av budget för ej verkställda 

investeringar. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 56-58 samt utdelade vid dagens möte: reviderad 

handling och kommunstyrelsens protokoll, KS § 86. bilagor 58 A-B. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att de inte använda pengarna i 2011 års investeringsbudget överförs till 

2012 i form av budget för ej verkställda investeringar. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Ekonomichefen 

-  Ekonomienheten 
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KF § 56 

 

KS § 66 

 

TU § 36     KS dnr 2011/96 

 

Försäljning av stadshotellet – redovisning från VD Magnus Dalsbo, ÅKAB 

 

Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 21 februari 2012, behandlas. 

 

Vid mötet redogör vd Magnus Dalsbo för sin skrivelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-30 § 55 att ge Åmåls Kommunfastigheter AB i uppdrag att, 

på kommunens vägnar, försälja fastigheten Liljan Mindre 1, Stadshotellet i Åmål. 

 

ÅKAB upphandlade mäklare via anbudsförfarande, ARA Konsult AB i Göteborg. Fastigheten 

annonserades ut och vid anbudstidens utgång hade en anbudsgivare lämnat ett bud, hotellets 

nuvarande hyresgäst, Gotlandskrögaren AB. 

 

Hotellet såldes 30 december 2011 för 3 500 000 kronor. 

 

Tillväxtutskottets  förslag till kommunstyrelsen 

 

Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

_______________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 59-60 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

 

______________
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KF § 57 
 

KS § 64 

 

KSAU § 25 dnr 2011/265 

 

Revidering av taxa – bygg och miljö 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 25 januari 2012 § 3. 

2. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 23 januari 2012. 

 

På grund av att Livsmedelsverket ändrat den nationella modellen för riskklassificering av 

livsmedelsanläggningar krävs en korrigering av nämndens taxa för livsmedelskontroll. Endast § 11 i 

taxan är ändrad i förhållande till nuvarande taxa. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för livsmedelskontroll. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för livsmedelskontroll. 

 

__________________ 
 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 61-68 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxan för livsmedelskontroll. 

 

Därmed upphävs  KF beslut 2011-09-01, § 142, i den del som avser livsmedelskontroll. 

 

__________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-28 19(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 58 

 

KS § 76     Ks dnr 2012/98  

 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunerna i Västra Götaland 

 

Följande dokument behandlas: 

  1.  Skrivelse från Fyrbodal daterad 2 mars 2012 med förslag till avtal, daterat 3 november 2011 

  2   Protokollsutdrag från Fyrbodal förbundsdirektionens möte 9 februari 2012, § 2 

  3   Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionens fullmäktige 7 februari 2012, § 9  

  4   Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens möte 8 mars 2012, VON § 30 

  5  Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg, daterad 6 mars 2012. 

 

Nuvarande avtal om ansvarsfördelning mellan kommun och regionen avseende hälso- och sjuk- 

vården till länets invånare är uppsagt.  

Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Västra Götalands-

regionen och kommunerna i Västra Götaland. Patienter som berörs av detta avtal erhåller hälso- och 

sjukvårdsinsatser från båda huvudmännen. Avtalet omfattar de som ingår i kommunernas hälso- och 

sjukvård enligt 18 § HSL. Syftet med avtalet är att reglera ansvaret på det lokala planet och underlätta 

ett väl fungerande samarbete genom tydlig ansvarsfördelning.  

 

Avtalet gäller under tiden 2012-04-01--2016-03-31 med en utvärdering som inleds 18 månader före 

avtalets utgång. Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Västra Götaland. 

 

Fyrbodals direktion har beslutat rekommendera kommunerna att godkänna förslaget till nytt avtal. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom avtalet som reglerar 

hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 

samt att avtalet ska gälla från 1 april 2012. 

 

________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 69-86. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, samt att avtalet ska gälla från  

1 april 2012. 

 

______________________ 

Protokollsutdrag till: 

Fyrbodals kommunalförbund 

  



 Sammanträdesprotokoll  

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-28 20(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 59 

 

KS § 60 

 

KSAU § 19 dnr 2011/57 

 

Översyn av pensionsregler för förtroendevalda 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 2 februari 2012. 

2. Utredning från KPA Pension, daterad 28 mars 2011. 

3. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 15 juni 2001. 

 

Personalchef Jeanette Lämmel redogör för ärendet. Seniorkonsult Kerstin Strand från KPA Pension 

rings upp och redogör för de föreslagna ändringarna samt svarar på frågor. 

 

Förslaget säkerställer dels att förtroendevalda i åldersgruppen 50 till 59 år ges rätten till 

avgångsersättning, dels att försämringar avseende utbetalningsperioden i förhållande till 

visstidspension balanseras genom att denna åldersgrupp har rätt till avgångsersättning under en längre 

period jämfört med det som gäller för dem som är yngre. Genom att höja åldersgränsen till 60 år för 

rätt till visstidspension, uppnås syftet att det införs något mindre generösa regler jämfört med de 

ordinarie bestämmelserna.  

 

Michael Karlsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande 

under denna punkt. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) tillämpas med de i förslaget angivna ändringarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) tillämpas med de i förslaget angivna ändringarna. 

 

 

Vid behandlingen och beslut av detta ärende deltar ej Michael Karlsson (S) på grund av jäv. 

Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande under denna punkt. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 87-118 
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Forts KF § 59 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda (PBF) tillämpas med de i förslaget angivna ändringarna. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Personalkontoret 

-  Lönekontoret
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KF § 60 

 

KS § 62 

KSAU § 23     KS dnr 2012/45 

 

Revisionsrapport från kommunrevisionen – granskning av internkontroll – ekonomiska 

transaktioner 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 22 februari 2012. 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 15 februari 2012 § 15. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 7 februari 2012. 

4. Revisionsrapport från kommunrevisionen, inkommen 26 januari 2012. 

 

Revisionens granskning omfattar attester och inventarieredovisning och revisorerna rekommenderar 

bland annat att kommunen återupprättar sina rutiner med inventarieregister, upprättar 

inventarieförteckningar och uppdaterar dessa löpande under året. 

 

Ekonomichefen ser positivt på de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten och skriver 

bland annat att rutinerna angående inventarieregister behöver återupprättas. När det gäller systemstöd 

så ligger det i planen att införskaffa ett system för att administrera kommunens arbete med 

målstyrning. De system som är aktuella för detta ändamål fungerar även för att administrera 

internkontrollarbetet, vilket i sig kommer resultera i en kvalitetshöjning. Revisionen föreslår också att 

kommunen ska se över möjligheterna att utforma och utveckla kontrollfunktionen för att synliggöra 

och utveckla kontrollaktiviteter som svarar mot kraven på en fungerande intern kontroll. Detta förslag 

ligger i linje med kommunens tankar inför ett införskaffande av ovan nämnda stödsystem. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten, ekonomichefens yttrande samt barn- och 

utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige.  

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten, ekonomichefens yttrande samt barn- och 

utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 119-135 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktige lägger rapporten samt ekonomichefens och barn- och utbildningsnämndens 

yttrande till handlingarna. 

___________________ 

Protokollsutdrag till: Kommunrevisionen
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KF § 61 

KS  § 63 

KSAU § 24     KS dnr 2012/46 

 

Revisionsrapport från kommunrevisionen – granskning av redovisning av 

anläggningstillgångar 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 22 februari 2012. 

2. Revisionsrapport från kommunrevisionen, inkommen 26 januari 2012. 

 

Revisionens granskning omfattar kommunens investeringsredovisning med avseende på reparations- 

och underhållskostnader och revisorerna rekommenderar bland annat att kommunen bör skapa ett 

styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur frågor relaterade till anläggningstillgångar skall 

hanteras och att kommunen säkerställer att förkalkyler genomförs och följs upp avseende större 

projekt.  

 

Ekonomichefen ser positivt på de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten och skriver 

bland annat att utveckling av underhållsplaner bör ske som ett led i arbetet med en förbättrad 

ekonomisk kontroll, att styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur frågor relaterade till 

anläggningstillgångar skall hanteras bör tas fram och förslaget att införa komponentavskrivningar är 

bra eftersom det ger en mer rättvisande redovisning. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att ta fram styrdokument som förtydligar kommunens 

syn på hur frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 

kommunfullmäktige.  

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Anne Sörqvist yrkar att ”bör” ska bytas ut mot ”ska” avseende skrivningen i texten gällande 

”utveckling av underhållsplaner bör ske som ett led…” samt ”hur frågor relaterade till  anläggnings-

tillgångar skall hanteras bör tas fram..”  

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anne Sörqvists tilläggsyrkande 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslagen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1.  Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till  

     kommunfullmäktige.  

 

2.  Kommunstyrelsen beslutar vidare enligt Anne Sörqvists tilläggsyrkande att ”bör” ska bytas 

     ut mot ”ska”. 

________________________ 
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Forts KF § 61 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 136-150 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till handlingarna.    

 

 ___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Kommunrevisionen 

-  Ekonomichefen
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KF § 62 

 

KS § 65 

 

KSAU § 26 dnr 2011/198 

 

Motion – miljöcertifiering av byggnader – Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP) 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 7 februari 2012. 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 20 oktober 2011 § 101. 

3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 12 oktober 2011. 

4. Motion från Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP), inkommen 25 maj 2011. 

 

Pia Ingemarsson (MP) och Jonatan Malm (MP) har lämnat in en motion angående miljöcertifiering av 

byggnader. I sin motion yrkar de: 

1. Att ÅKAB inför lämplig ambitiös internationell miljöcertifiering av samtliga nybyggen. 

2. Att samma krav ställs på andra aktörer som vill bygga i kommunen, undantaget enfamiljshus. 

3. Att samtliga hus som inte är industribyggnader dessutom till övervägande del byggs av 

förnyelsebara material. 

 

Motionen har remitterats till ÅKAB och till bygg- och miljönämnden som båda har inkommit med 

yttrande.  

 

VD Magnus Dalsbo skriver bland annat att ÅKAB inte bör införa certifieringar som riskerar att 

bolaget kommer i en sämre konkurrenssituation än andra på marknaden. Däremot fortsätter ÅKAB 

med energi- och miljöinvesteringar som ger besparingar, som i sin tur återbetalar gjorda investeringar. 

Han skriver också att det inte finns någon möjlighet för kommunen att ställa högre krav än vad BBR 

(Boverkets Bygg Regler) stipulerar. 

 

Miljöchef Dan Gunnardo ser positivt på att energikrav som ÅKAB ska uppnå vid nybyggnation tas 

fram och att de kraven troligtvis bör vara mer ambitiösa än BBR. Han skriver också att eftersom det 

finns många typer av certifieringsmodeller bör lämplig kravnivå utredas och en sådan utredning bör 

även innefatta riktlinjer för energikrav vid ombyggnationer. Det finns för närvarande inget lagligt stöd 

för kommunen att ställa specifika energikrav (utöver BBR) på andra aktörer. Mer långtgående krav 

kan kommunen endast ställa i samband med egna byggnationer eller då kommunal mark upplåtes till 

annan aktör. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i och med 

miljöchefens tjänsteskrivelse. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i och med 

miljöchefens tjänsteskrivelse.  

_____________________ 
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Forts KF § 62 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 151-158 

 

Jonatan Malm (MP) yrkar bifall till motionens punkt 1 men avslag till punkterna 2 och 3 med 

hänvisning till miljöchefens yttrande i ärendet. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar återremiss av ärendet för utredning i frågan så att ÅKAB:s 

konkurrenskraft och möjlighet att verka som fastighetsförvaltare inte försämras jämfört med  

andra aktörer vid ett bifall till punkt 1 i motionen. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Ulf Hanståls förslag om återremiss. 

 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Olson (FP) och Anne Sörqvist (C). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag, Jonatan Malms (MP) förslag samt Ulf Hanståls förslag om återremiss. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissförslaget och konstaterar att kommunfullmäktige 

beslutat att återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ajournering begärs och mötet ajourneras mellan kl 20.00 – 20.05 

 

Uppställs och godkänns följande omröstningsproposition: Den som bifaller återremissförslaget röstar 

”Ja” och den som vill att ärendet avgörs idag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avgavs 14 Ja-röster och 18 Nej-röster.  3 ledamöter var från- 

varande. 

 

Fullständigt röstresultat, se sidan 27 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet med hänvisning till 

att resultatet, 14 Ja-röster, är mer än 1/3 av de närvarande ledamöterna (minoritetsåterremiss). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utredning i frågan så 

att ÅKAB:s konkurrenskraft och möjlighet att verka som fastighetsförvaltare inte försämras jämfört 

med andra aktörer vid ett bifall till punkt 1 i motionen. 

  

___________________ 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsen 
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forts KF § 62 

 
VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 mars 2012 

 

Ärende nr   20                 Rubrik:   Motion – miljöcertifiering av byggnader 

                               

 Ja=   Återremiss av ärendet              

Nej=  Ärendet ska avgöras idag 

             

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)  -----------------------           

Anne Sörqvist (C)      x       

Kurt Svensson (C)     x       

Michael Karlsson (S )  Tobias Holmberg (S)          x    

Ewa Arvidsson  (S )                x  

Cecilia Gustafsson (S )        x     

 Mikael Norén (S)           x   

Sven Callenberg (C)     x         

Ann-Louise Svensson (C)      x       

Roger Magnusson (C )   --------------------          

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)            x    

Olof Eriksson (S )           x  

Roger Carlsson (S)  Anette Andersson (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)            x    

Barbro Axelsson (S)            x   

Tommy Lehrman (S)              x   

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M)       x          

Johan Paulsson (M )       x       

 Birgitta Kullvén (SD)       x         

Anette Molarin (S)   Pertti Rolöf (S)              x      

Tina Carlsson (V)  Christina Wallin (V)         x  

Jonatan Malm (MP)           x    

Pia Ingemarsson (MP)             x    

Inger Herfindal (KD)  Harald  Hårdstedt (KD)      x      

Christer Törnell (KD)        x        

Jan-Eric Thorin (FP)  Klas Häggström (FP)  x         

Thomas Olson (FP)     x      

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

Laila Andrén (S)           x  

Gustav Wennberg (S)        x  

Summa antal röster   14               18   
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KF § 63     Ks dnr 2012/101 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Dalslands Turist AB – Mikael Norén (S) 

 

Mikael Norén (S) har i skrivelse av den 12 mars 2012 avsagt sig uppdraget som ledamot 

i styrelsen för Dalslands Turist AB. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Michael Noréns avsägelse. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Michael Norén 

-  Dalslands Turist AB 

 

 

 

 

 

KF § 64     Ks dnr 2012/101 

 

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i styrelsen för Dalslands Turist AB 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Michael Karlsson (S), Vallgatan 10, 

662 34 Åmål, till ny ledamot i Dalslands Turist AB, efter Mikael Norén (S), för återstoden 

av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Michael Karlsson (S) som ny ledamot i Dalslands 

Turist AB för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

 

-  Michael Karlsson 

-  Dalslands Turist AB
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KF § 65     Ks dnr 2012/18 

 

Svar på interpellation angående vårdutbudet på Dalslands sjukhus 

 

Christer Törnell (KD) hade den 12 januari 2012 inlämnat interpellation ställd till vård- och  

omsorgsnämndens ordförande angående vårdutbudet på Dalslands sjukhus och utredning om 

samverkan av en äldrecentral i Dalslands sjukhus. Interpellationen hade anmälts vid fullmäktiges 

möte den 25 januari 2012, KF § 15.  bilaga sid159. 

 

Interpellationssvar hade inkommit från vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) 

bilaga sid.160. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Christer Törnell (KD), Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist (C), 

Ulf Hanstål (M) och Birgitta Kullvén (SD). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret till 

handlingarna. 

 

_______________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2012-03-28 30(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 66     Dnr 2012/115 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Anette Molarin (S) 

 

Anette Molarin (S) har i skrivelse, daterad 20 mars 2012, avsagt sig uppdraget som ledamot 

i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anette Molarins avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att 

utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 

- Anette Molarin 
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 2012-03-28 31(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 67 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

Cecilia Gustafsson (S) informerar från möte med möte med Dalslandskommunernas 

kommunalförbunds möte den 14-15 mars i Göteborg. Anne Sörqvist (C) informerar från  

Dalslandskommunernas kommunalförbund och från möte med Fyrbodals kommunalförbund 

den 22 mars. 

 

Christer Törnell (KD) informerar från möten angående Vänern bland annat Vänerdagen, 

Laxfond Vänern och Vattenvårdsförbund samt årsstämmor som han deltagit vid. 

 

 

KF § 68 

 

Meddelanden 

 

-   Beslut från länsstyrelsen daterat 2012-02-29, enligt vilket beslut länsstyrelsen avslagit  

överklagandena av kommunfullmäktiges beslut, 2011-09-28, KF § 165, om antagande detaljplan  

för Kilarna 1:81 och 1:84 m fl. 

 

-   Meddelande från länsstyrelsen, inkommet till kanslienheten 2012-03-23. I skrivelsen med- 

delades att länsstyrelsens beslut att avslå överklagandena beträffande detaljplan för Kilarna 1:81 

och 1:84 m fl hade överklagats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

 

-  Meddelas från kanslienheten att kommunfullmäktiges beslut från 29 februari, KF § 25, angående 

vindkraftsetablering i Fröskog hade överklagats.                                                    

 

-  Vid fullmäktigemötet i april kommer en utbildning i Bemötande att ske enligt tidigare 

beslut i fullmäktige. Personalchefen kommer att hålla i utbildningen och eventuellt tidigareläggs 

mötet. 

 

KF § 69 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

_________________ 

 


