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Justeringens plats och tid Stadshuset, tisdag 20 december kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 258-276 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Lotta Robertsson-Harén                                    Christer Törnell 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 Datum då anslaget tas ned 2017-01-11 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18:30-19:00 

 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Elever och lärare från Åmåls musikskola 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) ----  --------------------------- ---- 

Michael Karlsson (S ) x              

Ewa Arvidsson (S ) ----   Anders Hög (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) ----     Tina Manner (S)  x 

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) ----     ----------------------- ---- 

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) x        

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S) x       

Leif Aronsson (C) x      

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 
 

Ärende Sida 

KF § 258 Hälsningsanförande 4 

KF § 259 Kallelse/kungörelse 4 

KF § 260 Justering 4 

KF § 261 Fastställelse av dagordning 5 

KF § 262 Svar på medborgarförslag - Åmål Pride på Hamnkalaset 2016 - Lisbeth 

Vestlund 6 

KF § 263 Revisionsrapport - Översiktlig granskning delårsrapport 2016 och revisorernas 

utlåtande 7 

KF § 264 Revisionsrapport - Styrning och uppföljning - ensamkommande barn 8 

KF § 265 Delårsbokslut 2016 för teknik-  och fritidsnämnden Säffle-Åmål 9 

KF § 266 Taxor inom räddningstjänsten 2017 11 

KF § 267 Taxor inom vård- och omsorgsförvaltningen 2017 12 

KF § 268 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jörgen Eliasson 

(M) 13 

KF § 269 Avsägelse som ordinarie ledamot i styrelsen för Åmåls teaterförening och 

kommunens revisor för Fengersfors Folkets hus-förening - Göran Karlsson (S) 14 

KF § 270 Avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden – Cecilia Sandén (C) 15 

KF § 271 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Cecilia Sandén 

(C) 16 

KF § 272 Inkomna motioner 17 

KF § 273 Inkomna interpellationer 18 

KF § 274 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 19 

KF § 275 Meddelanden 20 

KF § 276 Avslutning 21 
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KF § 258 Hälsningsanförande 
 

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

förklarar mötet öppnat. Hon välkomnar speciellt gästerna från musikskolan, dels 

saxofonensemblen som spelade i foajén innan mötet, dels barnen som strax ska 

spela gitarr och tvärflöjt för ledamöterna. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 259 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 260 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Lotta 

Robertsson-Harén (MP) och Christer Törnell (KD). 

 

Justeringen föreslås äga rum på stadshuset tisdag 20 december kl 15.00. 

__________  
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KF § 261 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 två interpellationer inkommit till dagens möte. En av dem var 

medskickad med handlingarna, den andra har delats ut på borden till 

dagens möte. En motion har inlämnats vid mötets början och kommer att 

behandlas under samma punkt. Motionen har inte delats ut till 

ledamöterna. 

 

 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 7B och 7C. 

 

__________  

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-12-14  6 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/90 

KF § 262 Svar på medborgarförslag - Åmål 
Pride på Hamnkalaset 2016 - Lisbeth Vestlund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslutas då den föreslagna tidpunkten 

passerats för åtskilliga månader sedan. Till förslagsställaren riktas en ursäkt för att 

ärendet inte hanterats i tid. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt medborgarförslag från Lisbeth Vestlund föreslår hon en aktiv process för 

att arrangera Åmål Pride under Hamnkalaset i Åmål 2016. Prideparaden ska sluta 

upp kring bakom allas lika värde och lika rättigheter.  

I Åmål finns en nybildad förening inom RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Föreningen planerar att 

genomföra en prideparad under 2017. Föreningen önskar att göra detta i egen regi 

och inte under ramen för Hamnkalaset i Åmål. Önskar föreningen att genomföra 

Åmål pride i samband med det eventuella Hamnkalaset i Åmål 2017 välkomnas 

det av evenemangets projektledning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 300 

- Tjänsteskrivelse från turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 8 november 

2016 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund daterat 24 februari 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Lisbeth Vestlund 

Turismutvecklare Anna Hjelmberg 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2016/405 

KF § 263 Revisionsrapport - Översiktlig 
granskning delårsrapport 2016 och 
revisorernas utlåtande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisorerna i Åmåls kommun har översiktligt granskat delårsrapporten 

per 31 augusti 2016 och biträtts av KPMG. 

Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att delårsbokslutet uppfyller 

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

av kommunens resultat och ställning. 

Kommunen visar ett resultat på 64,3 miljoner kronor i delåret vilket delvis 

förklaras av ersättningar och statsbidrag avseende migration där intäkterna 

överstiger kostnaderna. Prognosen för 2016 ligger på 17,4 miljoner kronor vilket 

är en förbättring jämfört med budget som uppgår till 11 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet uppgående till 17,4 miljoner kronor innebär att 

kommunen uppfyller balanskravet och det finns inga underskott att täcka från 

tidigare år. 

Kommunen beräknas uppnå samtliga sex finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning. För ytterligare bakgrund till revisionens bedömningar hänvisar de till 

revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 285 

- Utlåtande från Åmåls kommuns revisorer daterad 27 oktober 2016 

- Översiktlig granskning delårsrapport 31 augusti 2016, revisionsrapport från 

KPMG daterad 14 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Revisionen 

__________  
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Dnr KS 2016/328 

KF § 264 Revisionsrapport - Styrning och 
uppföljning - ensamkommande barn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt informationen 

från nämnderna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har av Åmåls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet kring 

ensamkommande barn. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av verksamheten med ensamkommande barn. Granskningen har 

genomförts genom dokumentstudier och insamling av relevanta dokument samt 

intervjuer med personer inom förvaltningen. 

Revisionen bedömer att arbetet med mottagandet av ensamkommande barn 

fungerar förhållandevis bra i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 286 

- Revisionsrapport - Kommunrevisionens rapport och Granskningsrapport från 

KPMG - Styrning och uppföljning för ensamkommande barn daterad 13 

september 2016 

- Yttrande från förvaltningschef Ivan Stipic daterat 16 november 2016 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

daterat 16 november 2016 § 92 

- Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden daterat 10 oktober 2016 § 116 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 november 2016 § 

144 

- Yttrande från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterat 31 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-12-14  9 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/334 

KF § 265 Delårsbokslut 2016 för teknik-  och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner för Åmåls del delårsbokslutet 2016 för teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål och lägger det till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd sedan 2011. Nämnden ger 

service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid samt 

lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierade verksamheter. De ekonomiska förutsättningarna för de 

skattefinansierade verksamheterna 2016 innebär en ramökning med 1,5 % i både 

Säffle och Åmål. 

Säffle har även fått ökad budget med 1 268 000 kronor som stöd med anledning 

av flyktingsituationen. I Åmål har fritidsverksamheten ett besparingskrav med 

200 000 kronor för de driftbidrag som lämnas till föreningar för skötsel av 

idrottsanläggningar. Gatuenheten i Åmål har fått ökad budgetram med 300 000 

kronor för ökade kapitalkostnader. Detta innebär en driftram på 45 608 000 

kronor i Säffle kommun och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 35 710 000 

kronor. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på plus 1 

000 000 kronor, varav 850 000 kronor avser Säffle och 150 000 kronor avser 

Åmål. 

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på minus 950 

000 kronor vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar 

ett överskott på 200 000 kronor. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på minus 750 000 kronor. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott 

med 200 000 kronor och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott 

med 350 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 292 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 september 2016 § 

85 

- Delårsrapport för teknik-och fritidsnämnden efter augusti år 2016 daterad 7 

september 2016 inkl bilaga   
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________ 
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Dnr KS 2016/408 

KF § 266 Taxor inom räddningstjänsten 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 

räddningstjänsten år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig indexberäkning av taxor för räddningstjänsten. Nytt för 2017 är avgifter vid 

tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarlig och 

explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande hantering av 

brandfarlig och explosiv vara. Grundavgiften är borttagen och ersatt med en 

timkostnad för tillsynspersonal baserad på MSB:s (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) kostnadsnyckel och räddningstjänstens kostnader. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat  november 2016 § 293 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 8 november 2016 

- Taxor för räddningstjänsten från och med 1 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Ekonomienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/421 

KF § 267 Taxor inom vård- och 
omsorgsförvaltningen 2017 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen lämnar följande förslag på taxor 2017: 

- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård är 2 013 kr/mån. 

- Minimibeloppet är för person över 61 år 5 058 kr/mån och 4 274 kr vardera 

sammanlevande makar och sambor. För personer under 61 år är 

förbehållsbeloppet 10 % högre än för personer över 61 år. 

- Avgift för hemsjukvård: 420 kr/mån (ingår i maxtaxan). 

- Avgift för hemtjänst 260 kr/tim (ingår i maxtaxan). 

Samtliga avgifter baseras på prisbasbeloppet 2017 vilket är 44 800 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 30 november 2016 § 294 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 november 2016 § 

142 

- Tjänsteskrivelse med förslag på taxor och avgifter daterad 14 november 2016 

från enhetsassistent Paula Törnqvist och controller Dragan Jukic 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2016/374 

KF § 268 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Jörgen Eliasson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Paulsson (M) som ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden efter Jörgen Eliasson (M) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eliasson (M) har i skrivelse daterad den 20 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2016  § 294 att bevilja Jörgen 

Eliassons (M) avsägelse. 

Yrkande 

Ulla Berne (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Johan Paulsson, Strand 130, 

662 91 Åmål, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jörgen 

Eliasson (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Johan Paulsson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/434 

KF § 269 Avsägelse som ordinarie ledamot i 
styrelsen för Åmåls teaterförening och 
kommunens revisor för Fengersfors Folkets 
hus-förening - Göran Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna från Göran Karlsson (S) 

gällande uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen för Åmåls teaterförening och 

som kommunens revisor för Fengersfors Folkets hus-förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Karlsson (S) har i skrivelse daterad 5 december 2016 avsagt sig sina 

förtroendevalda uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen för Åmåls 

teaterförening och som kommunens revisor för Fengersfors Folkets hus-förening. 

Beslutet skickas till 

Åmåls teaterförening 

Fengersfors folketshus-förening 

Göran Karlsson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/445 

KF § 270 Avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden – Cecilia Sandén (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Cecilia Sandén (C) 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Sandén (C) har i skrivelse daterad 12 december 2016 avsagt sig sitt 

uppdrag som ledamot i barn-och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Cecilia Sandén 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/445 

KF § 271 Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Cecilia Sandén (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tonio Radanov (C) som ny ordinarie 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Cecilia Sandén (C) för resterande 

tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Sandén (C) har i skrivelse daterad den 12 december 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

Yrkande 

Anne Sörqvist (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Tonio Radanov, 

Schölinsgatan 2, 662 32 Åmål, som ny ordinarie ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Cecilia Sandén (C) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tonio Radanov 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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KF § 272 Inkommen motion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen från Tomas Lindström (-)  

till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte enligt nedan. 

Ordföranden läser upp motionen då den inte har hunnits kopierats och delats ut till 

ledamöterna. 

 

 Motion från Tomas Lindström (-) gällande att genomföra en 

folkomröstning med skolfrågans olika alternativ, diarienummer KS 

2016/448, daterad 14 december 2016 

 

Tomas Lindström (-) berättar kort om sin motion. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 273 Inkomna interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att två interpellationer har inkommit till dagens möte 

enligt nedan.  

 Interpellation från Håkan Sandberg (L) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) gällande investeringsbelopp och 

kostnader för bland annat byggande av ny skola, diarienummer KS 

2016/433, inkommen 2 december 2016. Fanns med i handlingarna inför 

dagens möte. 

 Interpellation från Håkan Sandberg (L) ställd till teknik- och 

fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) gällande avverkade träd på 

Örnäs-området, diarienummer KS 2016/444, inkommen 13 december 

2016. Delades ut på borden till dagens möte. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 274 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  

Anne Sörqvist (C) och Michael Karlsson (S) meddelar att de inte har något att 

rapportera gällande kommunalförbunden sedan föregående möte. 

_____________ 
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KF § 275 Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium uppvaktar de ledamöter som fyllt jämnt under 

2016 genom att överlämna en blomma. 

_____________ 
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KF § 276 Avslutning 
 

Ordföranden tackar ledamöter, tjänstemän och åhörare för det gångna året och 

önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År samt förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


