
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-28  1 (17) 
 

 

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 5 oktober kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 204-217 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Pertti Rolöf                                          Johan Paulsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-09-28 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-06 Datum då anslaget tas ned 2016-10-28 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18:30-20:30 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Lennart Hansson (L), kommunrevisionens ordförande 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

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) x       

Christer Törnell (KD) x       

Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) x      

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) x         

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) x   

Ulla Berne (M) x       

Ingvar Larsson (S) x        

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S)    Anette Andersson (S)   x 

Sofia Karlsson (S) x       

Ann Ottosson (M)     Barbro Spjuth (M) x 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

Håkan Sandberg (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) § 204-214        

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  § 204-214       

Leif Aronsson (C)     Kjell-Åke Wivatt (C) x 

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 204 Hälsningsanförande 4 

KF § 205 Kallelse/kungörelse 4 

KF § 206 Justering 4 

KF § 207 Fastställelse av dagordning 5 

KF § 208 Revisionsrapport över årsredovisning för Åmåls kommun 2015 6 

KF § 209 Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2015 7 

KF § 210 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för Dalslandskommunernas 

kommunalförbund 2015 8 

KF § 211 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 9 

KF § 212 Medborgarförslag - inrätta en äldreombudsman i Åmål - Lisbeth Vestlund, 

Åmål 10 

KF § 213 Medborgarförslag - åtgärder mot fiskmåsar och andra fåglar genom 

”spikmattor” på taken - Bibbi Moberg, Åmål 13 

KF § 214 Inkomna medborgarförslag 14 

KF § 215 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 15 

KF § 216 Meddelanden 16 

KF § 217 Avslutning 17 
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KF § 204 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet 

öppnat. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 205 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 206 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses  

Pertti Rolöf (S) och Johan Paulsson (M). 

Justeringen äger rum på stadshuset onsdag 5 oktober kl 15.00 

__________  
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KF § 207 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

kompletteringar enligt ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande meddelar följande kompletteringar av utsänd dagordning: 

 

Tre medborgarförslag har inkommit och skickats ut med handlingarna. Dessa 

kommer att behandlas som ärende 7 under punkten Inkomna medborgarförslag.  

 

Kompletterande handlingar har delats ut på borden till ärende 8 gällande 

information från Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Punkten Meddelande finns inte med på utskickad dagordning. Den kommer att 

behandlas som ärende 9 på dagordningen. Kommunrevisionens ordförande 

Lennart Hansson (L) kommer då att informera om två fördjupningsprojekt som 

revisionen gjort och som resulterat i två revisionsrapporter. 

__________  
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Dnr KS 2016/172 

KF § 208 Revisionsrapport över årsredovisning 
för Åmåls kommun 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och yttrandet från 

ställföreträdande ekonomichef till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2015 uppfyller såväl lag som 

krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. Kommunen uppnår 

samtliga sex finansiella mål. Det är framförallt de ändrade 

redovisningsprinciperna gällande migrationsmedel som bidrar till årets goda 

resultat vilket medför att de finansiella målen uppfylls. 

När det gäller revisionens bedömning om kommunens efterlevnad av uppsatta 

verksamhetsmål, uppmanas kommunen att fortsätta utveckla målarbetet så att det 

blir tydligare och mer relevant. Utveckling av målarbetet kommer att fortsätta 

under år 2016, bland annat gällande kriterier för mätbarhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 173 

- Tjänsteskrivelse med yttrande från stf ekonomichef Eva Larsson daterad 17 maj 

2016 

- Revisionsrapport över årsredovisning 2015 från kommunrevisionen och KPMG 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2016/228 

KF § 209 Årsredovisning för 
Dalslandskommunernas kommunalförbund 
2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Dalslandskommunernas kommunalförbunds 

årsredovisning för år 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

För ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning. 

Förbundet redovisar ett resultat för 2015 på minus 987 000 kronor, vilket är  

1 360 000 kronor bättre än budgeterat resultat. Med hänvisning till förbundets 

ackumulerade överskott har direktionen redan i budget för 2015 planerat för ett i 

anspråktagande av det upparbetade egna kapitalet. Det finansiella målet som 

direktionen fastställt för 2015 har uppnåtts. 

Michael Karlsson (S) informerar om arbetet med kommunalförbundets framtida 

samverkan. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 24 augusti 2016 § 222 

- Missiv från förbundsdirektionen daterat 24 maj 2016  

- Interkontroll redovisning enligt plan 2015 från direktionen daterad 4 april 2016 

- Årsredovisning 2015 

Beslutet skickas till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2016/228 

KF § 210 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse 
för Dalslandskommunernas kommunalförbund 
2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar direktionens 

ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 vad gäller Åmåls kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i 

ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat verksamheten i Dalslandskommunernas 

kommunalförbund under 2015 och konstaterat att verksamhetens arbete utförs i 

enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Dalslandskommunernas kommunalförbund redovisar ett resultat för 2015 på 

minus 987 000 kronor, vilket är 1 360 000 kronor bättre än budgeterat resultat. 

Med hänvisning till förbundets ackumulerade överskott har direktionen redan i 

budget för 2015 planerat för ett i anspråktagande av det upparbetade egna 

kapitalet. 

Revisorerna anser att direktionen har styrning och kontroll över både verksamhet 

och ekonomi. Direktionen har i samband med 2015 års årsredovisning 

återrapporterat interna kontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 24 augusti 2016 § 223 

- Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2015 

daterad 4 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-28  9 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/311 

KF § 211 Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag till sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige under år 2017. 

Fullmäktiges mötesdagar blir därmed enligt nedan: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

25 22 22 26 31 21 

 

Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

- - 27 25 29 13 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige under år 2017.  

Förslaget utgår från att kommunfullmäktiges sammanträden är den sista onsdagen 

i månaden. Undantag gör för mars, juni och december som tidigareläggs med 

hänsyn tagna till påsk, midsommar och jul. 

Juli och augusti föreslås vara sammanträdesfria. Om ärenden uppkommer som 

inte kan avvakta sammanträdet i september kan fullmäktige kallas till möte under 

sista veckan av augusti. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidium daterad 16 september 

2016 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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Dnr KS 2015/359 

KF § 212 Medborgarförslag - inrätta en 
äldreombudsman i Åmål - Lisbeth Vestlund, 
Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att inrätta en funktion som 

äldreombudsman eftersom stora delar av uppdraget redan tillgodoses av befintliga 

insatser inom Åmåls kommun. 

Kommunchefens uppdrag att vidare utreda ärendet, som beslutades av 

kommunstyrelsen den 24 augusti 2016 (KS § 227), ska redovisas för 

kommunfullmäktige senast april 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget från Lisbeth Vestlund daterat 21 oktober 2015 föreslås att 

Åmåls kommun ska inrätta en äldreombudsman så de äldre invånarna i 

kommunen får en företrädare som kan hjälpa till i kontakten med tjänstemän och 

tillsynsmyndigheter etc. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag ingår ansvaret för information 

och att vara behjälpliga vid ansökningar av till exempel hemtjänst, särskilt boende 

och bostadsanpassning. I nämndens ansvar ligger även att vara behjälplig vid 

överklagan. Det finns ett väl fungerande avvikelsesystem som innefattar Lex 

Sarah och synpunktshantering. Inrättandet av en äldreombudsman är en ökad 

ambitionsnivå som även kräver utökade resurser. Det är även en fråga för 

kommunstyrelsen att hantera eftersom en äldreombudsman skall ha en oberoende 

och självständig roll och därför inte organiseras inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 24 augusti 2016 (§ KS 227) 

beslutades att kommunchefen ges i uppdrag att vidare utreda 

kommunfullmäktiges återremiss från den 23 mars 2016 (KF § 58) i ett separat 

ärende. Möjlighet ges då att utreda behov av en äldreombudsman, ekonomiska 

förutsättningar, samverkan med andra organisationer, omgivande kommuner samt 

en arbetsbeskrivning för en sådan funktion. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 24 augusti 2016 § 227 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 juni 2016 § 87 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 8 juni 2016 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund daterat 21 oktober 2015 
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Yrkande 

Thomas Olson (L) yrkar i tillägg att kommunchefens uppdrag, som beslutades av 

kommunstyrelsen den 24 augusti 2016 (KS § 227) att vidare utreda ärendet, ska 

redovisas för kommunfullmäktige senast april 2017. 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförandens konstaterar att två förslag finns, dels kommunstyrelsens förslag att 

avslå medborgarförslaget vilket bifallits av Håkan Sandberg (L), dels 

tilläggsyrkandet från Thomas Olson (L). 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Thomas Olson 

(L) och finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Thomas Olsons tilläggsyrkande 

Nej-röst för avslag 

Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

tilläggsyrkandet. 1 ledamot är frånvarande. 

Omröstningsresultatet redovisas på sida 12. 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Lisbeth Vestlund 

Kommunchefen 

__________ 
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VOTERINGSLISTA    
KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 september 2016 

Ärende nr   5      Rubrik:    Medborgarförslag – inrätta en äldreombudsman  

Ja=  Bifall till Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande                         

Nej= Avslag 

                  

Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 

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)          x   

Christer Törnell (KD)   x   

Fredrik Bengtsson (S)   x   

Pertti Rolöf (S)   x   

Barbro Axelsson (S)     x   

Tommy Lehrman (S)                x   

Michael Karlsson (M)         x   

Johan Paulsson (M)    x   

Ulla Berne (M)   x   

Ingvar Larsson (S)    x   

Rolf Lindström (S)  x   

Göran Karlsson (S)  Anette Andersson (S)   x   

Sofia Karlsson (S)  x   

Ann Ottosson (M)  Barbro Spjuth (M)              x      

Alf Alfredsson (SD)     x   

Tomas Lindström (-)      x       

Håkan Sandberg (L)   x  

Jan-Eric Thorin (L)          x   

Thomas Olson (L)       x       

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

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

Rolf Bobo Bergström (V)                       x   

Christer Örtegren (S)         x   

Cajsa Branchetti Hallberg (S)    x   

Leif Aronsson (C)  Kjell-Åke Wivatt (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster                 33                1    



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-09-28  13 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2015/346 

KF § 213 Medborgarförslag - åtgärder mot 
fiskmåsar och andra fåglar genom spikmattor 
på taken - Bibbi Moberg, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat då det redan finns 

utplacerat diverse spikmattor och drakar på fastigheterna för att skrämma bort 

fåglarna. 

Magnus Dalsbo, VD för Åmåls kommunfastigheter AB, kommer även lyfta 

frågan med fastighetsägareföreningens representant i Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Bibbi Moberg den 5 oktober 2015. 

Förslaget innebär att kommunen införskaffar så kallade spikmattor, (fågelpinnar i 

stål) på sina hus och sedan uppmanar de privata husägarna att göra detsamma. 

Detta för att fåglar är ohygieniska, sprider fågelbajs samt bär på bakterier och 

parasiter. 

Magnus Dalsbo, VD för Åmåls kommunfastigheter AB har yttrat sig och 

informerar att ÅKAB redan arbetar med olika typer av metoder för att så långt 

som det går, komma tillrätta med de problem som medborgarförslaget beskriver. 

Det finns redan spikmattor, drakar och behandling av takutsprång vid exempelvis 

balkonger och uteplatser. Beträffande privata fastighetsägare så kommer Magnus 

Dalsbo att lyfta frågan med fastighetsägareföreningens representant i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 24 augusti 2016 § 228 

- Yttrande från Magnus Dalsbo, VD på Åmåls kommunfastigheter AB  

daterat 19 maj 2016 

- Medborgarförslag från Bibbi Moberg inkom 5 oktober 2015 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Bibbi Moberg 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________ 
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KF § 214 Inkomna medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen från Katarina 

Paulsson Karney och Tage Bergström till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att tre medborgarförslag inkommit till dagens möte enligt 

nedan. Dessa har skickats ut med handlingarna. 

1. Medborgarförslag från Katarina Paulsson Karney gällande överlåtelse av 

tomter, dnr KS 2016/273, daterat 28 juni 2016. 

 

2. Medborgarförslag från Lisbeth Bengtsson, Sofia Olofsson Marina Larsson och 

Katarina Jonsson gällande att få tillbaka så kallad årsarbetstid inom vård- och 

omsorgsförvaltningen, dnr KS 2016/317, daterat 30 augusti 2016.  

Ordföranden informerar om att medborgarförslaget inte kan tas upp för beslut 

om beredning på kvällens möte. Anledningen är att det inlämnade 

medborgarförslaget är formulerat som om det är en arbetsplats som står 
bakom förslaget. Ett medborgarförslag får inlämnas av en eller flera personer som 

är folkbokförda i kommunen och kan därför inte inlämnas av exempelvis en 

organisation, förening eller företag. Kansliet har tagit kontakt med 

förslagsställarna och upplyst dem om de formalia som behöver rättas till för att 

ärendet ska kunna väckas i fullmäktige. Med hänvisning till detta ställer 

ordföranden inte proposition på förslaget. 

 

3. Medborgarförslag från Tage Bergström gällande att anlägga ramp mellan 

Norrtull och Karlstadsvägen, dnr KS 2016/332, daterat 15 september 2016.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 215 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  

Michael Karlsson (S) hänvisar till informationen som han gav om Dalslands 

kommunalförbunds framtida samverkan tidigare under mötet. 

 

Anne Sörqvist (C) informerar om det senaste mötet med direktionen i Fyrbodals 

kommunalförbund och hänvisar till handlingar som delats ut på borden. 

Information ges bland annat om att: 

- Den nya förbundsdirektören Anneli Snobl har genomfört en genomlysning av 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet och ekonomi. 

- Kommunrevisionen har utfört en enkät bland medlemskommunerna som 

presenterats för direktionen.  

- Direktionen har genomfört ett seminarium i samband med remissen från Västra 

Götalandsregionen om Strategiska vägval för en fossiloberoende region 2030. 

 

_____________ 
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KF § 216 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden har inkommit: 

- Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut, enligt 16 

kap Socialtjänstlagen och 28 § Lagen och stöd och service för vissa 

funktionshindrade, för andra kvartalet 2016. 

- Revisionsrapport, daterad 17 augusti 2016, till vård- och omsorgsnämnden 

gällande kommunens personalförsörjning och planering inom den kommunala 

vård och omsorgen. Rapporten kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

- Revisionsrapport, daterad 13 september 2016, till kommunstyrelsen, vård- och 

omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden 

gällande mottagandet av ensamkommande barn. Rapporten kommer att behandlas 

i sedvanlig ordning. 

Lennart Hansson (L), kommunrevisionens ordförande, redogör kortfattat för 

resultatet i revisionsrapporterna för kommunfullmäktige. 

_____________ 
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KF § 217 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


