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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30- 20.00 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 2 december 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 236-253 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

 Jonatan Malm                                   Christer Törnell                   

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-11-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12-02 
Datum för 

anslags nedtagande  2015-12-24 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-11-25 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C) x          

Sven Callenberg (C) x          

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x     

Olof Eriksson (S) x     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C)   Emil Radanov (C)           

Christer Törnell (KD) x        

Fredrik Bengtsson (S)    Anette Andersson (S)        

Ida Carlsson Glavmo (S)                          -----------------------      

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x    

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S)   Bo-Göran Jonasson (S)     

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S) x      

Ann Ottosson (M)   Barbro Spjuth (M)            

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-)                          ---------------------   

Jonatan Malm  (MP) x         

Peter Sund (V) x     

Bobo Bergström (V) x       

Christer Örtegren (S)                  x    

Tobias Holmberg (S)   -------------------       

Håkan Sandberg  (L)  x                

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) x           

Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande x          

Lotta Robertsson Harén, (MP) 1:e v ordf    -------------------    

Laila Andrén (S), ordförande         x      
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KF § 236 

 

Hälsningsanförande 

 

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

  

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 237 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 238 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  Jonatan Malm (MP) och  

Christer Törnell (KD). 

  

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 2 december 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 239 

 

Dagordning 

 

  

Tre medborgarförslag har inkommit till dagens möte och behandlas dessa under punkten 11 på 

föredragningslistan. Av dessa är ett medborgarförslag med i utskickade handlingar, övriga är  

utdelade vid dagens möte.  

  

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

  

_________________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-25 4(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 240 

 

Information om  överförmyndarverksamheten 

 

Enhetschef  Conny Johansson och överförmyndarnämndens ordförande Cecilia Gustafsson (S) 

informerar om överförmyndarnämnden, en gemensam nämnd med kommunerna Bengtsfors, 

Säffle, Åmål och Årjäng och där Åmål är värdkommun. Nämnden startade sin verksamhet den 

1 januari 2015. 

 

De informerar bland annat om sitt uppdrag, där godman för ensamkommande barn är ett område. 

Vidare hanteras förvaltarskap, förmyndarskap  och godmanskap.  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 

 

________________________ 
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KF § 241 

 

KS § 303 

KSAU § 141   dnr KS 2015/350 

 

Delårsrapport per 31 augusti 2015, Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 19 oktober 2015. 

2. Delårsrapport tertial 2 2015 daterad 19 oktober 2015. 

 

Minst en gång under räkenskapsåret ska kommunen upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska 

innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat. 

Upplysningar ska lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens 

resultat eller ställning, och sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat 

under rapportperioden eller efter dennas slut.  

 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2015 uppgår till 21,1 miljoner kronor, 

att jämföra med 24,6 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Verksamhetens 

nettokostnader har ökat mer än vad skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag har ökat.  

 

Beräknat helårsresultat uppgår till 5,9 miljoner kronor. Jämfört med budget är detta en avvikelse på 

plus 3,8 miljoner kronor. I denna avvikelse ingår beräknad återbetalning av premier avseende 2004 

års avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring i enlighet med beslut av AFA 

Försäkring. Återbetalningen är beräknad till 7,1 miljoner koronor och kommer att ske i slutet av 2015. 

Tidigare år har återbetalda försäkringspremier använts till partiell inlösen av pensioner, men något 

sådant beslut har ännu inte fattats.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (FP) i tillägg: 

Årets resultat kan bli positivt på grund av återbetalning av försäkringspengar. Nettoresultatet ska i så 

fall användas till partiell inlösen av pensioner. Yrkandet stödjs av samtliga partier i Allians för Åmål. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och Håkan 

Sandbergs (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Ordföranden ställer därefter proposition på 

Håkan Sandbergs (FP) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen avslagit detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna.  

______________________ 
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Forts KF § 241 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 1-67. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Laila Andrén (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägger den till handlingarna.  

 

__________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KF § 242 

 

KS § 304 

KSAU § 142   dnr KS 2015/368 

 

Revisionsrapport – översiktlig granskning delårsrapport och revisorernas utlåtande över 

kommunens delårsrapport 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse från Åmåls kommuns revisorer inkommen 22 oktober 2015. 

2. Översiktlig granskning delårsrapport 31 augusti 2015, revisionsrapport från KPMG daterad 

19 oktober 2015. 

 

Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 

2015. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har 

revisionen biträtts av KPMG. 

 

Revisionen ska bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt kommunallagen 8 kap 20 § skall 

behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål som beslutats. Bedömningen gäller både de 

finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Enligt revisionen uppfylls 

delårsbokslutet såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. 

 

Kommunen uppvisar en vinst med 21,1 miljoner kronor för årets första åtta månader. Det är 13,3 

miljoner kronor bättre än budget. En återbetalning från Fora avseende AFA-medel från 2004 är 

inräknad i prognosen med 7,1 miljoner kronor. Utan återbetalningen hade kommunen gjort en förlust 

på 1,2 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet på 5,9 miljoner kronor innebär att kommunen 

kommer att kunna uppfylla det så kallade balanskravet.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionsrapporten och lägga den till 

handlingarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionsrapporten och lägga den till 

handlingarna.  

______________________ 
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Forts KF § 242 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 68-82 

 

Kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson (L) redovisar revisionens synpunkter på 

delårsrapporten samt föreslår att rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner  revisionsrapporten och lägger den  till handlingarna. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KF § 243 

 

KS § 305 

KSAU § 143   dnr KS 2015/339 

 

Delårsbokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 22 september 2015. 

2. Delårsbokslut från teknik- och fritidsförvaltningen 2015. 

 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar i nuvarande prognos ett överskott med totalt 900 000 

kronor, varav 750 000 kronor avser Säffle och 150 000 kronor avser Åmål. 

 

Den avgiftsfinansierade verksamheten i Säffle förväntas redovisa ett underskott med 1 000 000 

kronor, varav 200 000 kronor avser vatten och avlopp och 800 000 avser renhållning. 

 

I Åmål förväntas de avgiftfinansierade verksamheterna redovisa totalt ett överskott på 3 950 000 

kronor, varav 2 500 000 kronor avser vatten och avlopp och 1 400 000 kronor avser renhållning.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av delårsbokslutet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

och lägga den till handlingarna.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte förtydligar ordföranden att beslutet ska avse Åmåls del. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av delårsbokslutet och föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls del 

godkänna den och lägga den till handlingarna.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 83-106 

 

Inlägg görs av Michael Norén (S) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls del godkänna delårsbokslutet och lägga det  till 

handlingarna.  

______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
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KF § 244 

 

KS § 307 

KSAU § 145   dnr KS 2015/337 

 

Investeringsregler för anläggningstillgångar 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 14 oktober 2015. 

2. Dokument Investeringsregler – anläggningstillgångar inkommen i oktober 2015. 

 

Efter revisionsrapport daterad 3 mars 2012 (KSAU § 24 dnr 2012/46) gavs ekonomichefen i uppdrag 

att ta fram styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur anläggningstillgångar ska hanteras.  

 

Ekonomienheten har sammanställt  investeringsregler avseende anläggningstillgångar med hänsyn 

tagen till komponentredovisning vilken kommuner ska tillämpa i enlighet med rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning. 

 

Anledningen till att styrdokumentet dröjt är att regler och förordningar inför övergången till 

komponentredovisning skulle bli kända. Rådet för kommunal redovisning och andra normgivare har 

inte i sina uttalanden gett några riktlinjer för hur komponentredovisningen ska utföras i detalj. På sikt 

kommer antagligen en mer enhetlig praxis att växa fram men för närvarande finns det inga detaljerade 

normer att hänvisa till. En avstämning har därför skett med teknik- och fritidsnämnden och Åmåls 

kommunfastigheter AB avseende avskrivningstider och komponenter. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsregler avseende 

anläggningstillgångar från 1 januari 2015. De nya reglerna ersätter reglemente antaget av 

kommunfullmäktige 2008, KF § 184. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsregler avseende 

anläggningstillgångar från 1 januari 2015. De nya reglerna ersätter reglemente antaget av 

kommunfullmäktige 2008, KF § 184. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 107-123 
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Forts KF § 244 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsregler avseende anläggningstillgångar från  

1 januari 2015. De nya reglerna ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2008, KF § 184. 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KF § 245 

KS § 309, KSAU § 147   dnr KS 2015/342 

 

Förslag på taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 24 september 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 31 augusti 

2015. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att 2016 års avgifter inom vård och omsorg i Åmåls 

kommun ska fastställas enligt tabell nedan: 

 
Äldre- och handikappomsorgen   

Hemtjänst 255 kr/tim Ingår i maxtaxan 

 

Hemsjukvård 415 kr/månad Ingår i maxtaxan 
   

Avgift för utprovning av 

hjälpmedel 

85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne, Ekbacken 

 

 

400 kr/mån Ingår ej i maxtaxan 

 

Trygghetstelefon ordinärt boende 260 kr/mån 

 

Ingår i maxtaxan 

 

Avgift för ledsagning 115 kr/tillfälle Ingår i maxtaxan 

   

Avgift för dagrehab 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

45 kr/tillfälle Behandlingsavgiften ingår i 

maxtaxan 

   

Korttidsboende 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

105 kr/dygn Vårdavgiften ingår i maxtaxan 

   

LSS   

Måltider gruppbostad (alla måltider 

i boendet frukost-lunch-middag-

mellanmål inkl. 

förbrukningsartiklar som tvål, 

papper) 

2 090 kr/mån 

Avdrag 35 kr/dag för de 

måltider som intas på 

dagcenter och med 75 kr vid 

bortvaro ett helt dygn 

 

   

Resor i boendet med enhetens 

bussar 

15 kr/mil och person  

   

 

Avgifter måltider på 

korttidsboende/FSO 

 

ålder 0 – 7 år         65 kr 

ålder 8 och äldre   90 kr 

 

   

Mellanmål 10 kr/st FSO  

Lunch 40 kr/st FSO (vid skollov)  
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Forts KF § 245 

Forts. KSAU § 147, KS § 309 
 

  

Avgifter plats korttidsboende 4 165 kr/dygn  

   

Individ och familjeomsorgen   

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger, 

därefter fritt under samma 

behandlingsperiod 

Följer gemensamt avtal med 

Dalslandskommunerna 

   

Egenavgift för vistelse på 

behandlingshem 

 

105 kr/dygn 

 

Längre vistelse på externt boende: hyreskostnaden betalas av den 

enskilde + egenavgift 105 kr/dag (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

 

 

Samtliga avgifter ovan följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Detta innebär att de delar som 

påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill säga förbehållsbelopp, maxtaxan och avgifter, alla 

är relaterade till prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta. 

 

Regeringen har ännu inte fastställt prisbasbeloppet. Avgifterna baseras på SCB:s förslag till 

regeringen för år 2016, vilket är 44 300 kronor, alltså en sänkning med 200 kronor jämfört med 2015. 

Regeringen fastställer prisbasbeloppet i september varje år. 

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att förslaget från vård- och omsorgsnämnden avser taxor 

och inte avgifter.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet 2016. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet 2016. 

 

Kommunstyrelsen uppmanar vård- och omsorgsnämnden att hädanefter tydligt skilja mellan 

kommunala ersättningar och taxor i sina ekonomiska dokument. 

______________________ 
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Forts KF § 245 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 124-131 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2016. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KF § 246 

KS § 310 

KSAU § 148   dnr KS 2015/341 

 

Förslag till sänkning av VA-taxan för brukningsavgifter i Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 22 september 2015.  

2. Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson och VA-chef Emil Martinsson 

daterad 17 september 2015. 

 

Den allmänna vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) ska enligt lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA- taxan. 

De avgifter som får tas ut av VA- kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna 

anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- 

och underskott inom va-verksamheten ska justeras efter tre år.  

 

VA-verksamheten i Åmål har redovisat överskott som inte fonderats åren 2011, 2012 och 2014. Det 

förväntade överskottet för år 2015 kommer att läggas som en skuld till va-abonnenterna för att inom 

kommande treårsperiod utifrån resultatet av VA- planearbetet fördelas på framtagna underhålls- och 

investeringsprojekt. För att avgifterna ska täcka nödvändiga kostnader föreslås en taxesänkning för 

brukningstaxan enligt 30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med 9 % från och med 1 

januari 2016. För att kompensera va- kollektivet för tidigare års ackumulerade överskott föreslås 

dessa användas till direktfinansiering av återstående del av VA- verksamhetens investeringar 2015 

samt investeringar 2016. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

 

1. VA- taxan för brukningsavgifter sänks med 9 % från och med 1 januari 2016.  

2. Va- kollektivet kompenseras för tidigare års ackumulerade överskott genom 

direktfinansiering av återstående del av VA- verksamhetens investeringar 2015 samt 

investeringar 2016 tills de uppgår till 4 492 000 kronor. Direktfinansieringen gäller projekt 

för ledningsnätsarbeten.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (FP) bifall till utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

 

1. VA-taxan för brukningsavgifter sänks med 9 % från och med 1 januari 2016.  

2. VA-kollektivet kompenseras för tidigare års ackumulerade överskott genom 

direktfinansiering av återstående del av VA- verksamhetens investeringar 2015 samt 

investeringar 2016 tills de uppgår till 4 492 000 kronor. Direktfinansieringen gäller projekt 

för ledningsnätsarbeten.  

______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-25 16(23) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 246 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 132-138 

 

Mikael Norén (S) och Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. VA-taxan för brukningsavgifter sänks med 9 % från och med 1 januari 2016.  

2. VA-kollektivet kompenseras för tidigare års ackumulerade överskott genom 

direktfinansiering av återstående del av VA- verksamhetens investeringar 2015 samt 

investeringar 2016 tills de uppgår till 4 492 000 kronor. Direktfinansieringen gäller projekt 

för ledningsnätsarbeten.  

 

________________________ 

  

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 247 

 

KS § 311 

KSTAU § 92  KS 2015/340 

 

Extra äskande om medel för återställning efter fiberarbeten i Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 september 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg från 21 september 2015. 

 

Med anledning av att SÅAB (Stadsnät Åmål AB) schaktat för cirka 38 kilometer fiberkabel 

innevarande år så har många gator och gångbanor grävts upp. I samband med att framför allt 

gångbanor ska återställas så har det diskuterats med Åmåls kommunledning hur detta kan göras på ett 

så bra sätt som möjligt för att insatsen också ska ge ett bestående värde och nytta. Teknik- och 

fritidsförvaltningen gavs muntligen i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande i augusti att ta fram 

förslag och äska medel för sådan lösning. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 miljon kronor i extra investeringsmedel 2016 för att 

utföra återställning av gångbanor i full bredd på de sträckor där det anses mest nödvändigt 

samt tilldela teknik- och fritidsnämnden extra ramförstärkning i driftbudget med 75 000 

kronor för att täcka ökade kapitalkostnader för detta. 

 

alternativt 

 

2. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 2 miljoner i extra investeringsmedel 2016 för att kunna 

återställa både de mest nödvändiga gångbanorna och de gångbanor som vore högst önskvärt 

att kunna prioritera, samt tilldela teknik- och fritidsnämnden extra ramförstärkning i 

driftbudget med 150 000 kronor för att täcka ökade kapitalkostnader för detta. 

 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 
 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet anser att alternativ nummer 2 är att föredra.  

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att: 

 

1. Omdisponera ej verkställda medel i investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016 

för att återställa uppgrävda gator och gångbanor med anledning av fiberutbyggnad. 

 

2. Återrapportera till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet hur pengarna omdisponeras. 

__________________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 247 

Forts KS § 311 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att: 

 

1. Omdisponera ej verkställda medel i investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016 

för att återställa uppgrävda gator och gångbanor med anledning av fiberutbyggnad. 

 

2. Återrapportera till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet hur pengarna omdisponeras. 

 

Ordföranden godkänner att följande protokollsanteckning får lämnas av Christer Törnell (KD): 

Allians för Åmål anser att samordningen mellan olika aktörer har varit svag, därav större kostnader 

och sämre kvalité. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 139-144 

 

Göran Karlsson (S) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av  Christer Törnell (KD), Thomas Olson (L) och Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att: 

 

1. Omdisponera ej verkställda medel i investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016 

för att återställa uppgrävda gator och gångbanor med anledning av fiberutbyggnad. 

 

2. Återrapportera till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet hur pengarna omdisponeras. 

 

_______________________ 

 

Beslutet ska skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ekonomienheten 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-25 19(23) 
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KF § 248 

 

KS § 313 

KSAU § 150   dnr KS 2015/327 

 

Delårsrapport januari-augusti 2015 – Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle 

och Årjäng (BÅDESÅ) 
 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokollsutdrag från samordningsförbundet inkommen 22 september 2015. 

2. Delårsrapport januari-augusti 2015 inkommen 22 september 2015. 

 

Delårsrapport är upprättad för januari-augusti 2015 och verksamhetens kostnader uppgår till 

4 000 000 kronor. Prognosen för 2015 är ett överskott på 500 000 kronor vid årets slut.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del godkänna delårsrapporten 

för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) och lägga den 

till handlingarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del godkänna delårsrapporten 

för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) och lägga den 

till handlingarna.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 145-159 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns del godkänna delårsrapporten för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) och lägga den till 

handlingarna.  

 

_________________________ 

 

Beslut skickas till:  

Samordningsförbundet BÅDESÅ 
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KF § 249 

 

KS § 294 

KSAU § 154   dnr KS 2015/309 

 

Ny lag om sprängämnesprekursorer 
 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 4 september 2015 behandlas. 

 

Åmåls kommun har en skyldighet att utöva tillsyn över de ekonomiska aktörer som innehar 

kemikalier enligt ny lag om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som finns 

tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 

hemgjord sprängämnen.  

 

Kommunen ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd 

uppgivas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver 

uppgivna koncentrationsgränser.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att räddningstjänsten får 

tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer. 

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge räddningstjänsten i uppdrag 

att inkomma med förslag på utformning av rutin och taxa enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunsfullmäktige att delegera ansvaret enligt Lag om 

sprängämnesprekursorer (2014:799) till kommunstyrelsen. Detta införs i kommunstyrelsens 

reglemente. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag ovan beslutar kommunstyrelsen 

beslutar för egen del: 

 

1. Räddningstjänsten får tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer.  

 

2. Räddningstjänsten ges i uppdrag att inkomma med förslag på utformning av rutin och taxa 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  

______________________ 
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Forts KF § 249 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet,  bilaga 160-162 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunsfullmäktige beslutar att delegera ansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer 

(2014:799) till kommunstyrelsen. Detta införs i kommunstyrelsens reglemente. 

 

_______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Räddningstjänsten, Lars-Ove Öhrn 

Miljöenheten, Susanne Nordström 

Berörda inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Kanslichefen 
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KF § 250 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag inkommit: 

 

Från Monica Lindstrand, Fengersfors, angående fria resor för pensionärer i      Dnr 2015/375 

 kommunen  Bilaga 163 

 

Från Margaretha Martinsson, Åmål, angående bastu på Örnäs                            Dnr 2015/400 

  Bilaga Ärende 11, sid 164 

 

Från Margaretha Martinsson, Åmål, angående brygga bakom Seaside                Dnr 2015/399 

   Bilaga Ärende 11 sid 165 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till  

Kommunstyrelsens kansli
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 KF §   251      

  

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 

 

Michael Karlsson (S) informerar om möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund 

som ska äga rum under morgondagen, där bland annat frågan om kommunalförbundets fram- 

tid ska diskuteras.  

 

Håkan Sandberg (L) och Christer Törnell (KD) gör inlägg i denna fråga. 

 

Michael Karlsson (S) informerar vidare om den information han fått i ärendet om beslut som fattats 

av primärvårdsstyrelsen att lägga ned Närhälsans vårdcentral i Åmål, samt vidare de åtgärder som 

vidtagits från kommunens sida i denna fråga. 

 

Anne Sörqvist (C) kommenterar ärendet om vårdcentralens nedläggning. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 252  

 

Meddelanden 

 

-Skrivelse från medborgare i Åmål angående nedläggningen av Närhälsans vårdcentral i Åmål. 

 

-Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut kvartal 3, 2015 enlig SoL  

 och LSS.  

 

-Information om byte av partinamn samt partiförkortning. På Folkpartiet Liberalernas landsmöte 

 beslutades den 22 november 2015 att byta namn. Beslutet fattades med omedelbar justering. 

 Det nya namnet är Liberalerna, med förkortningen (L). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

  

KF § 253   

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


