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Justeringens plats och tid Stadshuset, 28 juni kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 124 - 150 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Mikael Norén Lars-Olov Ottosson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-28 Datum då anslaget tas ned 2017-07-20 

  

Protokollets förvaringsplats Kansliet, stadshuset 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:00–21:35 

Ajournering kl 19:35-19:45, 20:20-20:45 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, kommunchef 
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Ledamöter Kurt Svensson (C), §§ 126-150 

Anne Sörqvist (C) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD) 

Håkan Sandberg (L), §§ 124-128 

Jan-Eric Thorin (L), §§ 126-150 

Thomas Olson (L) 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Leif Aronsson (C), 2:e v. ordf 

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Barbro Spjuth (M), ersätter Michael Karlsson (M) 

Sara Vogel Rödin (MP), ersätter Jonatan Malm (MP) 

Magnus Nilsson (MP), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 
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KF § 124 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver ordföranden väljs Mikael Norén (S) och Lars-Olov Ottosson (C) att justera 

protokollet. 

Justeringen kommer att vara den 28 juni. 

__________  
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KF § 125 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 126 Partiföreträdarrunda om budget 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser partiföreträdarrundan och budgetdebatten avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

De olika partiernas företrädare redogör för sina respektive partiers syn på 

majoritetens och oppositionens framlagda budgetar: Michael Karlsson (S), Sara 

Vogel-Rödin (MP), Anne Sörqvist (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och 

Christer Törnell (KD). 

Alf Alfredsson (SD) avstår från inlägg i partiföreträdarrundan. Vänsterpartiet 

finns inte representerade på mötet. 

I den efterföljande debatten gör inlägg av: Michael Karlsson (S), Ulla Berne (M), 

Rolf Lindström (S), Christer Törnell (KD), Anne Sörqvist (C), Sara Vogel-Rödin 

(MP), Kjell Kaså (C), Göran Karlsson (S), Thomas Olson (L), Ewa Arvidsson (S), 

Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S) och Lars-Olov Ottosson (C). 

__________
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Dnr KS 2017/166 

KF § 127 Kommunstyrelsens avgifter 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter inom kommunstyrelsen för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom kommunstyrelsen 2018 är inom kulturenheten 

och kostenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 KS § 131 

- Tjänsteskrivelse av controller Stina Jonasson daterad 15 mars 2017 

- Bilaga kulturenheten 

- Bilaga kostenheten 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Kulturenheten 

- Kostenheten 

__________
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Dnr KS 2017/262 

KF § 128 Barn- och utbildningsnämndens 
avgifter 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

att återkomma med ett förslag på taxa baserad på vistelsetid istället för på 

inkomst. Förslaget bör utformas så att statsbidrag för maxtaxa fortfarande erhålls. 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämnden 2018 är för plats 

inom förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 132 

- Protokollsutdrag barn -och utbildningsnämnden daterat 27 april 2017 § 57 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 27 mars 2017 

Yrkande 

Thomas Olson (L) yrkar på återremiss till barn- och utbildningsnämnden för att 

återkomma med ett förslag på taxa baserad på vistelsetid istället för på inkomst. 

Förslaget bör utformas så att statsbidrag för maxtaxa fortfarande erhålls. 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att två förslag till beslut finns, dels förslaget 

från kommunstyrelsen om att anta avgifter inom barn- och utbildningsnämnden 

för 2018 som bifallits av Olof Eriksson (S), dels återremissyrkandet från Thomas 

Olson (L). 

Ordförande frågar om återremissyrkande ska bifallas eller avslås och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå återremissyrkande 

Nej-röst för att bifalla återremissyrkande 

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

återremissyrkandet, då mer än en tredjedel röstat för bifall. 6 ledamöter är 

frånvarande.  

Ja-röster: Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael 

Norén (S), Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Pertti Rolöf (S), Barbro 

Axelsson (S), Tommy Lehrman (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson (S), 
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Sofia Karlsson (S), Sara Vogel-Rödin (MP), Christer Örtegren (S), Cajsa 

Branchetti-Hallberg (S), Magnus Nilsson (MP), Laila Andrén (S) 

 

Nej-röster: Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer 

Törnell (KD), Barbro Spjuth (M), Johan Paulsson (M), Ulla Berne (M), Alf 

Alfredsson (SD), Håkan Sandberg (L), Jan-Eric Thorin (L), Thomas Olson (L), 

Leif Aronsson (C) 

Beslutet skickas till 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten 

  

__________ 

 

Mötet ajourneras kl 19.35-19.45. 
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Dnr KS 2016/372 

KF § 129 Skattesats för Åmåls kommun 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad skattesats på 22,46 % för år 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 133 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 130 Borgensavgift från kommunala bolag 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de kommunala bolagen 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2018 blir 0,25 % av 

det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför 

har kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 134 

Beslutet skickas till 

- Åmåls kommunfastigheter AB 

- Stadsnät i Åmål AB 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 131 Anslag för kommunfullmäktiges 
verksamhet 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för förtroendemannautbildning för 

kommunfullmäktiges partier flyttas från konto 111 (partistöd) till konto 101 

(kommunfullmäktige). 

Kommunfullmäktige beslutar att anta anslaget för kommunfullmäktiges 

verksamhet 2017 enligt nedan: 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kommunfullmäktige 409 000 

1010 KF-beredningar 150 000 

111 Partistöd 310 000 

121 Kommunrevision 600 000 

1091 Valnämnd 250 000 

  Summa 1 719 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har till budgetutskottet inkommit med förslag 

till kommunfullmäktiges budget för 2018. 

Verksamhet Överförmynderi är överflyttad från kommunfullmäktiges budget till 

överförmyndarnämndens budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 135 

- Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 

- Skrivelse från kommunrevisionen 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 132 Anslagsbindningsnivå för budget 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2018 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet 

innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 

nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 

skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 136 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 133 Investeringsbudget 2018 och plan 
2019-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till investeringsbudget för 2018 

och plan 2019-2021 (i tusen kronor): 

  
Budgetförslag 

2018 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunfullmäktige         

Kommunstyrelse:         

- Kommunstyrelsens 
förvaltning 

5 376 5 735 4 570 1 020 

- Integration- och 
arbetsmarknadsförvaltning 

445 420 437 350 

Bygg- och miljönämnd         

Barn- och utbildningsnämnd 5 545 4 250 4 600 4 200 

Teknik- och fritidsnämnd 19 350 22 200 24 750 20 150 

Vård- och omsorgsnämnd 2 995 1 460 1 355   

Överförmyndarnämnd         

Summa, tkr 33 711 34 065 35 712 25 720 

 

Sammanfattning av ärendet 

Majoriteten lämnar förslag till investeringsbudget för 2018 och plan 2019-2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 138 

- Reviderat förslag till investeringsbudget 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 

__________
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Dnr KS 2016/372 

KF § 134 Driftbudget 2018 samt flerårsplan 
2019-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till driftsbudget för 2018 samt 

flerårsplan 2019-2021 (i tusen kronor): 

  
Budgetförslag 

2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020 
Prognos 

2021 

Kommunfullmäktige 1 719 1 474 1 474 1 474 

Kommunstyrelse:         

- Kommunstyrelsens förvaltning 113 364 110 335 109 316 107 884 

- Integration- och 
arbetsmarknadsförvaltning 

37 624 36 944 34 678 34 232 

Bygg- och miljönämnd 152 152 152 152 

Barn- och utbildningsnämnd 261 700 256 973 255 017 251 734 

Teknik- och fritidsnämnd 38 445 37 358 37 173 36 793 

Vård- och omsorgsnämnd 299 504 297 531 295 266 291 465 

Överförmyndarnämnd 1 655 1 655 1 655 1 655 

Ofördelat/arbetskraftskostnader 31 118 53 956 72 856 94 088 

Nämndbudget 785 281 796 378 807 587 819 477 

Finansförvaltningen 11 433 9 933 9 933 9 933 

Verksamhetens nettokostnader 796 714 806 311 817 520 829 410 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning samt räntenetto 

808 785 818 563 829 942 842 013 

Summa, tkr 12 071 12 252 12 422 12 603 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Personalenheten får i uppdrag att genomföra en utredning tillsammans med 

verksamheterna och de fackliga organisationerna med syfte att stärka kommunen 

som en attraktiv arbetsgivare och förbättra arbetsvillkoren för våra anställda. 

2. 500 000 kr avsätts för miljöstrategiskt arbete. 

3. 1 500 000 kr tillförs finansförvaltningen gällande förebyggande 

trygghetssatsningar för barn och unga, varav 500 000 kr avsätts till föreningars 

arbete med detta. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 137 

- Budgetförutsättningar 2018-2021 

- Förslag till driftsbudget 2018 - sammanställning av protokoll och 

tjänsteskrivelser/rapporter från nämnderna 

- Budget 2018 ”För fortsatt trygghet, utveckling och hållbarhet” - Majoriteten - S, 

MP, V 

- Budget Åmåls kommun 2018 med utblick 2019 -2021 - Allians för Åmål - C, M, 

L, KD 

- MBL-protokoll 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till driftbudget. 

Michael Karlsson (S) tilläggsyrkar: 

1. Personalenheten får i uppdrag att genomföra en utredning tillsammans med 

verksamheterna och de fackliga organisationerna med syfte att stärka kommunen 

som en attraktiv arbetsgivare och förbättra arbetsvillkoren för våra anställda. 

2. 500 000 kr avsätts för miljöstrategiskt arbete 

3. 1 500 000 kr tillförs finansförvaltningen gällande förebyggande 

trygghetssatsningar för barn och unga, varav 500 000 kr avsätts till föreningars 

arbete med detta. 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till Allians för Åmåls förslag till driftbudget samt 

yrkar bifall till Michael Karlssons (S) tredje tilläggsyrkande. 

Göran Karlsson (S) och Cajsa Branchetti-Hallberg (S) yrkar bifall till Michael 

Karlssons (S) yrkanden. 

Thomas Olson (L), Lars-Olov Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall 

till Anne Sörqvists (C) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns två 

förslag till beslut, majoritetens förslag till driftbudget och oppositionens förslag 

till driftbudget. Det finns även tre tilläggsyrkanden från Michael Karlsson (S) att 

ta ställning till. 

Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller majoritetens eller oppositionens 

förslag till driftbudget och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 

majoritetens förslag. 

Därefter frågar ordförande om var och en av tilläggsyrkanden ska bifallas eller 

avslås och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandena. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Personalenheten 

Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 

  

__________ 

 

Mötet ajourneras kl 20.20-20.45. 
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Dnr KS 2016/372 

KF § 135 Låneram för 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2018: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 18 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 83 000 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 

om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 

nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 139 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/266 

KF § 136 Ägardirektiv till kommunala bolag 
angående utredning av fusion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet så att Åmåls kommun som ägare av 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB ska utreda 

förutsättningarna för en fusion av de båda bolagen. Utredningen ska innefatta 

juridiska och ekonomiska aspekter och åtföljas av ett förslag på tidsplan. 

Utredningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har två helägda kommunala bolag, nämligen Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB) och Stadsnät i Åmåls AB (SÅAB). SÅAB har 

befunnit sig i en expansiv fas gällande fiberutbyggnad. I samband med att den 

expansiva fasen närmar sig sitt slut övervägs nu en fusion mellan de båda 

bolagen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 140 

Yrkande 

Lars-Olov Ottosson (C) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut 

att kommunfullmäktige ger Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i 

Åmål AB ett gemensamt ägardirektiv att utreda förutsättningarna för en fusion av 

de båda bolagen. Utredningen ska innefatta juridiska och ekonomiska 

aspekter och åtföljas av ett förslag på tidsplan. Utredningen ska återrapporteras 

till kommunfullmäktige i oktober 2017. 

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

förslag. 

Kurt Svensson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att Åmåls kommun som 

ägare av Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB ska utreda 

förutsättningarna för en fusion av de båda bolagen. Utredningen ska innefatta 

juridiska och ekonomiska aspekter och åtföljas av ett förslag på tidsplan. 

Utredningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns tre 

förslag att ta ställning till: förslaget från kommunstyrelsen, vilket bifallits av 

Michael Karlsson (S) och Göran Karlsson (S), avslagsyrkandet från Lars-Olov 

Ottosson (C) samt yrkandet från Kurt Svensson (C) att återremittera ärendet. 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige ska bifalla eller avslå 

återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå det. 
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Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla återremissyrkande  

Nej-röst för att avslå återremissyrkande 

Med 12 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

återremissyrkandet, då mer än en tredjedel röstat för bifall. 7 ledamöter är 

frånvarande.  

Ja-röster: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Kjell 

Kaså (C), Christer Törnell (KD), Barbro Spjuth (M), Johan Paulsson (M), Ulla 

Berne (M), Alf Alfredsson (SD), Jan-Eric Thorin (L), Thomas Olson (L), Leif 

Aronsson (C) 

Nej-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Pertti Rolöf (S), Barbro Axelsson (S), 

Tommy Lehrman (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson (S), Sofia Karlsson 

(S), Sara Vogel-Rödin (MP), Christer Örtegren (S), Cajsa Branchetti-Hallberg 

(S), Magnus Nilsson (MP), Laila Andrén (S) 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Kommunchef 

__________
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Dnr KS 2017/201 

KF § 137 Revisionsrapport över årsredovisning 
2016 för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger yttrandet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens årsredovisning 2016 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 framför allt överskott avseende flykting- och 

integrationsverksamhet där intäkterna överstiger kostnaderna 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 att utveckla målarbetet så att 

det blir tydligare och mera relevant. Utveckling av målarbetet kommer att 

fortsätta under år 2017. 

Ekonomichefen delar revisorernas uppfattningar som framförs i 

revisionsrapporten över årsredovisningen 2016 och kommer att ha dessa i 

beaktande under det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 149 

- Tjänsteskrivelse/yttrande från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 18 maj 

2017 

- Revisionsrapport över årsredovisning 2016 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2017/147 

KF § 138 Tertialrapport, Ekonomisk prognos 
efter april 2017 för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter april månads utgång är beräknad avvikelse mot budget (årsprognos) för 

Åmåls kommun minus 600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 151 

- Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2017 

- Bilaga ”Ekonomisk prognos, april 2017” daterad 22 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/269 

KF § 139 Tertialrapport för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål efter april 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden har tre övergripande mål för 2017. Två av tre mål 

bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Mätning gjordes under 2016. Målet årets 

friluftskommuner för Säffle har en nedåtgående trend efter årets avstämning 

medan Åmål för samma övergripande mål har en uppåtgående trend. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med plus 150 000 kronor 

för de skattefinansierade verksamheterna, varav minus 800 000 kronor avser 

Säffle och plus 950 000 kronor avser Åmål. För de avgiftsfinansierade 

verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-verksamheten ett överskott med 1,3 

miljoner kronor och verksamheten för renhållning minus 1,45 miljoner kronor. 

VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 450 000 kronor 

och renhållningen i Åmål ett underskott med 1,45 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 152 

- Beslutsunderlag från teknik- och fritidsnämnden § 56 daterat 9 maj 2017 

- Tjänsteyttrande daterat 8 maj 2017 

- Tertialrapport efter april 2017 för teknik- och fritidsnämnden 

- Bilaga till tertialrapport: Investeringsuppföljning efter april 2017 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/264 

KF § 140 Årsredovisning 2016 för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Åmåls kommuns del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsättningen i förbundet 2016 var cirka 37 miljoner kronor (exklusive 

tillväxtmedel), vilket är en liten ökning i förhållande till 2015. Basfinansieringen 

från kommunerna är drygt 7,4 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade 

till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga 

program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 155 

- Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/264 

KF § 141 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 

dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 156 

- Revisionsberättelse och revisionsrapport för Fyrbodals kommunalförbunds 

årsredovisning 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Fyrbodals kommunalförbund 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2017/238 

KF § 142 Årsredovisning 2016 för 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet BÅDESÅs 

årsredovisning 2016 för Åmåls kommuns del och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland (LIV), Västra 

Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Bengtsfors, 

Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner. 

Förbundet fick 2016 ett något ökat statligt bidrag men kunde inte ta emot hela 

summan då LIV inte kunde bidra med sin andel. De 76 000 kronorna som 

saknades från LIV, resulterade i att förbundet fick avstå från 623 000 kronor. 

Förbundet har totalt med egna medel för 2016 haft möjliga tillgångar om 5,9 

miljoner kronor. Av dessa har man för 2016 budgeterat 5,5 miljoner kronor. 

Den positiva avvikelsen i årets bokslut beror på ej budgeterade medel från 2015 

på 379 000 kronor som finns som en likvidbuffert och på en positiv avvikelse 

emot årets budget om 407 000 kronor. Sammantaget ger det ett eget kapital om 

786 000 kronor. 

Satsningar på hur förbundet kan öka ”integrerad samverkan” har fortsatt under 

året. Förbundets insatser ska inte ersätta de samverkansinsatser som redan finns 

utan komplettera dem. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 157 

- Protokollsutdrag samt årsredovisning 2016 BÅDESÅ 

- Bilaga - verksamhetsberättelse 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2017/238 

KF § 143 Revisionsrapport 2016 för 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) och ansvarsfrihet 
för ledamöterna i direktionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger förbundsdirektionen i BÅDESÅ och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 för Åmåls kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 

förvaltning i BÅDESÅ för verksamhetsåret 2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enlig gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Styrelsen upprätter en årsredovisning som ger en rättvisandebild samt svarar för 

att det finns en tillräckligt intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 158 

- Revisionsberättelse och granskningsrapport för 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2013/120 

KF § 144 Svar på motion om att utreda om 
någon av kommunens byggnader kan förses 
med solel i Åmåls kommun - Lisbeth Vestlund 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB att 

införa solenergi på en eller fler fastigheter. 

Därmed anses motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (C) inkom den 23 april 2013 med en motion om att 

kommunfullmäktige låter utreda möjligheterna till att förse någon eller några av 

kommunens byggnader (eller annat som kräver el) med solceller som producerar 

el. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för att utreda hur motionens 

andemening ska införlivas i det pågående arbetet som sker utifrån mål i 

majoritetens ”Budget 2014-2018, för ett tryggare Åmål”, avsnittet om Energi och 

Miljö (17 december 2014 § 297). 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar motionen och 

hänvisar till tidigare yttrande från VD Magnus Dalsbo, Åmåls kommunfastigheter 

(ÅKAB). Magnus Dalsbo säger att ÅKAB inte har den sakkunskap som krävs för 

genomförandet av en utredning kring solel. Han uppskattar att en 

utredning/förstudie skulle uppgå till cirka 100 000-120 000 kronor. 

Dock är ÅKAB numera ISO-certifierad bland annat gällande energi känns det 

naturligt att arbeta vidare med solenergi. Därför föreslår kommunstyrelsens 

ordförande i sitt motionssvar att ÅKAB ges ett ägardirektiv att införa solenergi på 

en eller fler fastigheter. 

Därmed anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 160 

- Motionssvar från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) inkom 27 

april 2017 

- Motion från Lisbeth Vestlund (C) inkom 23 april 2013 

- Yttrande från Magnus Dalsbo, VD ÅKAB, daterat 10 september 2013 

- Beslut från kommunfullmäktige daterat 17 december 2014 § 297 
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Yrkande 

Thomas Olson (L) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att kommunfullmäktige ger ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB 

att införa solenergi på en eller fler fastigheter. 

Beslutet skickas till 

Lisbeth Vestlund 

__________
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Dnr KS 2016/281 

KF § 145 Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle 
och Åmåls kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2017-2022 för Åmåls kommun och 

upphäver därmed sitt tidigare beslut i ärendet (22 mars 2017 KF § 42). 

Kommunfullmäktiges önskan om att teknik- och fritidsnämnden inför återvinning 

av matavfall under avfallsplanens femårsperiod kvarstår. 

Thomas Olson (L) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta avfallsplan 2017-2022 för Åmåls 

kommun med tillägget att en ändring i avfallsplanen sidan 9 avseende återvinning 

och matavfall görs. Formuleringen Utred möjligheter för matavfall ska ändras till 

Genomför återvinning av matavfall under avfallsplanens femårsperiod. (22 mars 

2017 KF § 42) 

Det har visat sig att den beslutade ändringen avseende matavfall kommer medföra 

en försening i ärendet på upp till två år, eftersom planen måste ställas ut på nytt 

och nya samråd måste ske både med allmänheten och de två berörda 

Länsstyrelserna. Säffle kommun har antagit den föreslagna avfallsplanen utan 

ändring. Den gemensamma avfallsverksamheten som bedrivs av teknik- och 

fritidsnämnden får mycket svårt att förhålla sig till två olika avfallsplaner. Med 

anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige omprövar sitt beslut om 

planen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 7 juni 2017 § 161 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 22 mars 2017 § 42 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 17 januari 2017 § 5 

- Tjänsteyttrande från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

- Avfallsplan 2017-2020 inkl bilagor 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________
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Dnr KS 2017/270 

KF § 146 Svar på interpellation till teknik- och 
fritidsnämndens 1:e vice ordförande Mikael 
Norén (S) från Lars-Olov Ottosson (C) om 
insamling av hushållsavfall för 
fritidsfastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit från Lars-Olov Ottosson ställd till teknik- och 

fritidsnämndens vice ordförande Mikael Norén (S). Interpellationen handlar om 

hämtning och transport av hushållsavfall från fritidsfastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 31 maj 2017 att interpellationen 

fick ställas. Interpellationssvar har inkommit från Mikael Norén (S) den 12 juni 

2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Mikael Norén (S) inkom 12 juni 2017 

- Interpellation från Lars-Olov Ottosson (C) inkom 16 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/296 

KF § 147 Inkommen motion om att införa 
rökförbud på alla lekplatser i Åmåls kommun - 
Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Christer Törnell (KD) den 13 juni 2017. Han 

föreslår att Åmåls kommun ska förbjuda rökning på alla lekplatser i kommunen 

samt att via anslag rekommendera att inte röka på kommunens badplatser.  

Beslutsunderlag 

- Motion från Christer Törnell inkom 13 juni 2017 

__________
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Dnr KS 2017/307 

KF § 148 Inkommet medborgarförslag om att 
inrätta en kommunal handikappsamordnare - 
Åsa Martinsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Åsa Martinsson den 19 juni 2017. Hon 

föreslår att kommunen inrättar en tjänst som handikappsamordnare/ 

handikappstrateg som har som ansvar att bevaka, utveckla och driva frågor om 

funktionsnedsättning/handikapp. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Åsa Martinsson inkom 19 juni 2017 

__________
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/240 

KF § 149 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) informerar om det senaste 

direktionsmötet inom kommunalförbundet Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 

- Direktionsmötet 8 juni 2017 i korthet 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 150 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelas på mötet: 

- Protokoll från Länsstyrelsen har inkommit om ny ersättare i kommunfullmäktige 

- Delrapport från Sweco - Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls 

kommun, har skickats ut med handlingarna inför dagens möte 

Beslutsunderlag 

- Delrapport från Sweco - Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls 

kommun 

__________ 


