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Justeringens plats och tid Stadshuset,  onsdag 1 mars 2017 kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 23-36 

 Ida Tornestrand 

          

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

  Sara Vogel Rödin                                            Thomas Olson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-02-22 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-02 Datum då anslaget tas ned 2017-03-24 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18.30-19.55 

 

 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Katrin McCann, miljöstrateg Åmåls kommun § 27 

Jonny Leandersson, miljöstrateg Dalslands miljö- och energiförbund § 27 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen § 28 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) ----    ----------------------------  ---- 

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C)  §§ 25-36    

Michael Karlsson (S) x              

Ewa Arvidsson (S)  x      

Mikael Norén (S) x        

Olof Eriksson  (S) x       

Lars-Olov Ottosson (C) x      

Kjell Kaså (C) §§ 25-36       

Christer Törnell (KD) x       

Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) x   

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) ----    -----------------------------    ---- 

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) ----     --------------------------- ---- 

Ulla Berne (M) x       

Ingvar Larsson (S) ----       Linda Strand (S) x 

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) x       

Ann Ottosson (M) ----   ------------------------------ ---- 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

Håkan Sandberg (L) ----      Lisbeth Vestlund (L)   x 

Jan-Eric Thorin (L)  x         

Thomas Olson (L) x       

Jonatan Malm (MP) ----  Sara Vogel Rödin (MP) x 

Peter Sund (V) ----   -------------------------- ---- 

Bobo Bergström (V) x     

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S) x       

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

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 
 

Ärende Sida 

KF § 23 Hälsningsanförande 4 

KF § 24 Kallelse/kungörelse 4 

KF § 25 Justering 4 

KF § 26 Fastställelse av dagordning 5 

KF § 27 Information om arbetet med Åmåls kommuns energi- och klimatstrategi 6 

KF § 28 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 7 

KF § 29 Inkommen interpellation 9 

KF § 30 Inkommet medborgarförslag 10 

KF § 31 Avsägelse som ledamot i arvodesberedningen – Håkan Sandberg (L) 11 

KF § 32 Fyllnadsval av ledamot i arvodesberedningen efter Håkan Sandberg (L) 12 

KF § 33 Fyllnadsval av ersättare i arvodesberedningen efter Klas Häggström (L) 13 

KF § 34 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 14 

KF § 35 Meddelanden 15 

KF § 36 Avslutning 16 
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KF § 23 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden Laila Andrén (S) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och 

förklarar mötet öppnat.  

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 24 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kallat och kungjort. 

__________  

 

KF § 25 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Sara Vogel 

Rödin (MP) och Thomas Olson (L). 

 

Justeringen beslutas äga rum på stadshuset onsdag 1 mars kl 15.00. 

__________  
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KF § 26 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

ändringar enligt ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande meddelar följande ändringar av utsänd dagordning: 

 

 

 Till ärendet Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 

frågor, har ett medborgarförslag inkommit och skickats ut med 

handlingarna. Dessutom har det inkommit och delats ut till dagens möte, 

en interpellation. Medborgarförslaget och interpellationen kommer att 

behandlas under ärende 3 på dagordningen. 

 

 En avsägelse har inkommit inför dagens möte som inte finns med på 

utsänd dagordning. Den avsägelsen samt tillhörande fyllnadsval läggs till 

dagordningen och kommer att behandlas som ärende 4 respektive 4 B. 

 

__________  
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KF § 27 Information om arbetet med Åmåls 
kommuns energi- och klimatstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för besöket och informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns miljöstrateg Katrin McCann informerar om nuläget kring arbetet 

med att ta fram Åmåls nya energi- och klimatstrategi. Det är ett lagkrav att alla 

kommuner måste ha en plan för energianvändning. Planen utgår ifrån miljömål på 

global, europeisk, nationell, regional och lokal nivå. 

Planen är än så länge ett arbetsdokument som ska förankras hos förvaltningarna 

innan den behandlas politiskt. Energi- och klimatstrategin syftar till att utgöra ett 

stöd för kommunkoncernens arbete med energieffektivisering och minskad 

klimatpåverkan för den egna verksamheten. 

Jonny Leandersson, miljöstrateg på Dalslands miljö- och energiförbund 

informerar om Åmåls kommunkoncerns inköp och förbrukning av energi för 

2015. 

__________  
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Dnr KS 2016/280 

KF § 28 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland 2017-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, 

avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna och 

kommunerna i Västra Götaland. 

Att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 

mellan Västra Götaland och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 

1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande 

överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

Att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 

läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som 

Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtalet.. 

Att ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Samuelsson , förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, 

föredrar ärendet. 

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har parterna 

genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet 

reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områdena där kommunen och 

VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård 

har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för 

sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för 

läkarresurser och övriga kompetenser. 

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser 

från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård 

med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. 

Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha 

kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa 

med fokus på patientnyttan. 
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En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett 

förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att 

överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och 

deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har 

deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse 

om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och blir 

underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är 

giltigt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 februari 2017 § 32 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 26 januari 2017 § 4 

- Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2016 från förvaltningschef Jan-Erik 

Samuelsson 

- Rekommendation från direktionen i Fyrbodals kommunalförbund daterat 21 

december 2016 

- Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 

- Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk 

- Bilaga Termer och begrepp 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att ställa 

sig bakom förslagen om nya avtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet skickas till 

- Vård- och omsorgsnämnden 

- Västra Götalandsregionen 

__________ 
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KF § 29 Inkommen interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och kommer att 

besvaras på kommande fullmäktigemöte. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att en interpellation har inkommit till dagens möte enligt 

nedan. Den har delats ut på borden. 

 Interpellation från Tomas Lindström (-)  ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om Åmåls kommuns tankar idag om 

bland annat skolavslutningar och luciafirande i kyrkor, diarienummer   

KS 2017/122, som inkom den 17 februari 2017.  

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas vilket fullmäktige medger. 

__________ 
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KF § 30 Inkommet medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget från Christina 

Svanström till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag har inkommit till dagens möte 

enligt nedan. Det har skickats ut med handlingarna.  

 Medborgarförslag från Christina Svanström om att iordningsställa ett 

inhägnat område för hundlek i Åmål, diarienummer KS 2017/94, inkom 

30 januari 2017. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

__________ 
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Dnr KS 2017/111 

KF § 31 Avsägelse som ledamot i 
arvodesberedningen – Håkan Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Håkan Sandberg (L). 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i skrivelse daterad 14 februari 2017 avsagt sig sitt 

förtroendevalda uppdrag som ledamot i arvodesberedningen. 

 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om avsägelsen kan beviljas vilket 

kommunfullmäktige bifaller.  

Beslutet skickas till 

Arvodesberedningen  

Håkan Sandberg 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-02-22  12 (16) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/111 

KF § 32 Fyllnadsval av ledamot i 
arvodesberedningen efter Håkan Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas Häggström (L) som ny ledamot i 

arvodesberedningen efter Håkan Sandberg (L) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i skrivelse daterad den 14 februari 2017, avsagt sig sitt 

uppdrag som förtroendevald ledamot i arvodesberedningen och ett fyllnadsval för 

att utse en ny ledamot behöver hållas. 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) föreslår kommunfullmäktige att utse Klas Häggström (L), 

Tösse Backen 301, 662 98 Tösse, som ny ledamot i arvodesberedningen efter 

Håkan Sandberg (L)för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Arvodesberedningen 

Klas Häggström 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2017/111 

KF § 33 Fyllnadsval av ersättare i 
arvodesberedningen efter Klas Häggström (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Eric Thorin (L) som ny ersättare i 

arvodesberedningen efter Klas Häggström (L) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. Jan-Erik Thorin (L) bor på Odengatan 65, 662 34 Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Klas Häggström (L) som varit ersättare i arvodesberedningen har blivit invald 

som ordinarie ledamot och ett fyllnadsval för att utse en ny ersättare behöver 

hållas. 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) föreslår kommunfullmäktige att utse honom själv, som ny 

ersättare i arvodesberedningen efter Klas Häggström (L) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. Jan-Erik Thorin (L) bor på Odengatan 65, 662 34 

Åmål. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Arvodesberedningen 

Jan-Eric Thorin 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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KF § 34 Rapport angående beslut och åtgärder 
inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet 
Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet  

Ordföranden hänvisar till handling från Fyrbodals kommunalförbund 

”Direktionsmötet i korthet” daterat 9 februari 2017 som skickats med ut i 

handlingarna.  

 

Anne Sörqvist (C) informerar om den pågående genomlysningen som pågått och 

som nu resulterat i ett förslag som remitterats ut till kommunerna. 

 

Michael Karlsson (S) rapporterar om kostnaden för utträdet ur Dalslands-

kommunernas kommunalförbund. I och med Åmåls kommuns utträde ur 

Dalslandskommunernas kommunalförbund från den 1 januari 2017 föreslår han 

att rubriken för detta ärende ska korrigeras till att endast behandla 

kommunalförbundet Fyrbodal. 

_____________ 
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KF § 35 Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Ida Rådman meddelar om kommande digitalisering av 

kommunfullmäktiges handlingar. Digitaliseringen innebär att ledamöterna får 

kallelse och handlingar via en app i en läsplatta. Målet är att första mötet för 

kommunfullmäktige med digitala handlingar är den 27 april. Ledamöterna bjuds 

in till en utbildning den 11 april kl 13.00. 
_____________ 
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KF § 36 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


