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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-20.05 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 191-218 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson                                 Sven Callenberg                 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-10-29 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-11-03 
Datum för 

anslags nedtagande 2014-11-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF  2014-10-29 
 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Kurt Svensson (C) x      till kl 19.35, tom § 196     

Anne Sörqvist (C)                Anelia Dotcheva (C), fr kl 18.55, f r o m § 196     

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       

Ida Carlsson Glavmo (S) x   

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x 

Ulf Hanstål (M)   --------------      

Johan Paulsson  (M)   Jörgen Eliasson (M) x   

Ulla Berne (M)  x          

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S)   Christer Örtegren (S) x   

Ann Ottosson (M) x          

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP)   Magnus Nilsson (MP) x   

Peter Sund (V) x            

Bobo Bergström (V) x       

Dorentina Lulaj (S)                    Patrik Edvinsson (S) x   

Abetare Lulaj (S)   Göran Ekman (S) x     

Håkan Sandberg  (FP)  x             

Jan-Eric Thorin (FP) x         

Thomas Olson (FP) x         

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

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

Laila Andrén (S), ordförande                     x   
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KF § 191 

  

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 192 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 193 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Arvidsson (S) och 

Sven Callenberg (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset måndag 3 november 2014,  kl 14.00. 

 

KF § 194 

 

Dagordning 

 

 Kompletterande handling i ärende 3 ”Extra personal….” har delats ut vid dagens möte. 

 

En avsägelse har inkommit från Ulf Hanstål (M) och ordföranden frågar om denna kan behandlas vid 

dagens möte vilket fullmäktige medger. Denna behandlas då som ärende 7 B. 

 

Fyllnadsval som ledamot i kommunrevisionen finns upptaget under ärende 8 och denna punkt 

behöver kompletteras med ytterligare val i anslutning till detta. En kompletterande föredragningslista 

finns utdelad och innehåller även val avseende ombud till kommunens bolag då nuvarande ombuds 

förordnande löper ut 2014-10-31. Ordföranden frågar fullmäktige om valen kan behandlas enligt  

kompletterande föredragningslista. Fullmäktige godkänner detta. 

 

Till dagens möte har en motion inkommit och delats ut och behandlas denna under punkten 14. 

 

  

Dagordningen fastställes med dessa kompletteringar. 

 

___________________ 
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KF § 195 

 

Information om  kommunstyrelsens verksamhet 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och kommunchef Jeanette Lämmel redogör 

för de verksamhetsområden som ligger under kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) informerar om Åmåls kommuns antagna vision 

och strategiska utvecklingsområden.  

 

Kommunchef Jeanette Lämmel redogör för kommunstyrelseförvaltningen och ger bland annat 

exempel på pågående uppdrag och områden som förvaltningen arbetar med. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

______________________ 
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KF § 196 

 

KS § 235 

KSAU § 128   dnr KS 2014/240 

 

Ekonomiprognos augusti månad 2014 

 

Ekonomiprognos per augusti månad daterad 18 september 2014 behandlas. 

 

Det prognostiserade resultatet efter augusti månads utgång uppgår för kommunen som helhet till plus 

8 764 000 kronor. 

 

Underskott prognostiseras av kommunstyrelsen på minus 1 951 000 kronor, kommunstyrelsens 

integration- och arbetsmarknad på minus 3 800 000 kronor samt vård- och omsorgsnämnden på minus 

6 593 000 kronor. 

 

Överskott prognostiseras av barn- och utbildningsnämnden på 171 000 kronor samt 

finansförvaltningen i form av skatte- och utjämningsbidrag. Detta resultat beräknas förbättras med 

20 937 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-43, 

 

Inlägg i ärendet görs av Sven Callenberg (C), Michael Karlsson (S),  Jan-Eric Thorin (FP), 

Tomas Lindström (-), Lars Ottosson (C), Ewa Arvidsson (S), Kurt Svensson (C) och 

Christer Törnell (KD). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten 
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KF § 197 

 

KS § 236 

KSAU § 131   dnr KS 2014/246 

 

Extra personal till Rösparksskolan, kostenheten 

 

Antalet elever vid Rösparksskolan har successivt ökat från och med höstterminen 2013, vilket har 

medfört ökad arbetsbelastningen för kostpersonalen vid mottagningsköket på Rösparkskolan.  

 

För att kunna utföra den service som skolan efterfrågar vid lunch och mellanmålsserveringen och 

samtidigt ha en rimlig arbetsbelastning för kostpersonalen bedömer kostenheten att bemanningen 

behöver utökas med 50 %. Utökningen är tillfällig mellan den 15 september 2014 till och med 12 juni 

2015. Utökningen kan komma att permanentas om antalet elever läsåret 2015/2016 fortsätter att ligga 

på samma nivå som 2014/2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka kostenhetens driftsbudget 2014 

med 130 000 kronor och 2015 med 190 000 kronor för att tillfälligt utöka bemanningen vid 

mottagningsköket på Rösparksskolan. De 130 000 kronorna belastar finansförvaltningen, ansvar 91, 

verksamhet 9090 och gottskrivs ansvar 2112, verksamhet 041, objekt 4210. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka kostenhetens driftsbudget 2014 

med 130 000 kronor och 2015 med 190 000 kronor för att tillfälligt utöka bemanningen vid 

mottagningsköket på Rösparksskolan. De 130 000 kronorna belastar finansförvaltningen, ansvar 91, 

verksamhet 9090 och gottskrivs ansvar 2112, verksamhet 041, objekt 4210. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 44-46, samt utdelad  skrivelse vid dagens möte, 

(bilaga 46 A)  

 

I den utdelade skrivelsen påpekas ett räknefel jämfört med liggande förslag. Beräkningen av äskandet 

var gjord utifrån 100% tjänst men utökningen omfattar 50%, vilket innebär en nedjustering av 

beloppen till 65 000 respektive 110 000 kronor. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget i den utdelade skrivelsen.   

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag och Michael 

Karlssons förslag.  

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Michael Karlssons förslag. 
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Forts KF § 197 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kostenhetens driftsbudget 2014 med 65 000 kronor och 2015 

med 110 000 kronor för att tillfälligt utöka bemanningen vid mottagningsköket på Rösparksskolan. 

De 65 000 kronorna belastar finansförvaltningen, ansvar 91, verksamhet 9090 och gottskrivs ansvar 

2112, verksamhet 041, objekt 4210. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Kostenheten 
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KF § 198 

 

KS § 237 

KSAU § 130   dnr KS 2014/107 

 

Taxa för yttre hemtjänsten 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic och controller Helene Andersson integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen behandlas. 

 

År 2013 var prisbasbeloppet 44 500 kronor och under 2014 sänktes prisbasbeloppet till 44 400 kronor 

och taxorna blev därmed oförändrade. År 2015 är prisbasbeloppet beräknat till 44 500 kronor. 

Förslaget innebär att taxorna lämnas oförändrade även under 2015 enligt följande: 

 

Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

Transport av trädgårdsavfall 200 kr/tillfälle 

Personaltid tillkommer  95 kr/timme och person 

 

Övriga insatser; 

Gräsklippning mm  95 kr/timme och person 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för yttre hemtjänst för 2015. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 47-48. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för yttre hemtjänst för 2015. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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KF § 199 

 

KS § 239 

KSTU § 72 KS 2012/325 

 

Upphävande av beslut angående återrapport av renovering av hiss i kulturhuset 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Maria Kumm från 9 september 2014 behandlas. 

 

Under tiden som förvaltare gjorde Åmåls kommunfastigheter AB (Åkab) en inventering av hissen i 

kulturhuset (fastigheten Duvan 7). Nya regelverk krävde ombyggnation av befintlig hiss. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 att godkänna att Åkab genomförde en upphandling och 

ombyggnation av hissen (KS § 255). Samtidigt beslutades att frågan om finansiering skulle 

överlämnas till kommunfullmäktige när en mer precis kostnadsberäkning inkommit.  

 

Kommunfullmäktige har därefter beslutat att sälja fastigheten till Åkab (26 februari 2014 KF § 7). 

Därmed blir beslutet om återrapport avseende kostnader för renovering inte längre nödvändigt. 

 

Vid tillväxtutskottets möte klargörs att de kostnader som ombyggnationen medför läggs på hyran och 

kommer att rymmas inom befintlig budget hos berörda verksamheter. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om återrapport gällande finansiering av ombyggnad 

av hiss i kulturhuset upphävs. Frågan är inte aktuell längre eftersom Åmåls kommunfastigheter AB 

numera äger kulturhuset. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om återrapport gällande finansiering av ombyggnad 

av hiss i kulturhuset upphävs. Frågan är inte aktuell längre eftersom Åmåls kommunfastigheter AB 

numera äger kulturhuset. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 49-51. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om återrapport gällande finansiering av ombyggnad 

av hiss i kulturhuset upphävs. Frågan är inte aktuell längre eftersom Åmåls kommunfastigheter AB 

numera äger kulturhuset. 

 

____________________ 
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KF § 200 

KS § 238 

KSAU § 136   dnr KS 2013/306 

 

Motion – en utvecklad hantering vid Östby återvinningsstation – yttrande från teknik och fritid 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion daterad 20 oktober 2013 från Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD).  

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 26 augusti 2014. 

3. Tjänsteskrivelse från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff och förvaltningschef Helen 

Halvardsson. 

 

Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD) skriver i sin motion att mycket av det som lämnas 

vid Östby återvinningsstation går att ta till vara och användas ytterligare gånger och att 

gasåtervinningen är ett bevis på detta. Motionärena vill att teknik- och fritidsförvaltningen ser över 

möjligheten att lämna så kallade second-handgods vid Östby samt den vidare hanteringen av detta 

gods.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål skriver bland annat att man arbetar med att ta fram en 

ny gemensam renhållningsordning för de båda kommunerna. Målet är att ha denna färdig för beslut i 

kommunfullmäktige i Säffle och Åmål under 2014. I renhållningsordningens avfallsplan ingår en 

ökad återanvändning som en del av de åtgärder som planeras utföras. Motionens förslag om utredning 

kommer att uppfyllas i och med att avfallsplanen tas fram.  

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att motionen anses besvarad i och med yttrandet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 52-56. 

 

Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD) och Mikael Norén (S).  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

_________________________ 

Protokollsutdrag  skickas till: 

- Teknik- och fritidsförvaltningen 

- Motionärerna Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD) 
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KF § 201  dnr KS 2014/272 

 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Holger Jonasson (KD) 

 

Holger Jonasson (KD) har i skrivelse, daterad 16 oktober 2014, avsagt sig uppdraget som  

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Holger Jonassons avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att  

utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Länsstyrelsen 

-  Holger Jonasson (KD) 
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KF § 202  dnr KS 2014/279 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Ulf Hanstål (M) 

 

Ulf Hanstål (M) har i skrivelse, daterad 20 oktober 2014, avsagt sig uppdraget som  

ledamot  i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ulf Hanståls avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att  

utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Länsstyrelsen 

-  Ulf Hanstål  (M) 
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KF § 203  KS 2014/270 

 

Fyllnadsval som ledamot i kommunrevisionen för resterande tid av innevarande 

mandatperiod efter Kjell Kaså (C). 

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Holger Jonasson, (KD) Torggatan 3, 

662 31 Åmål, till ny ledamot i kommunrevisionen för återstående tid av innevarande 

mandatpeiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Holger Jonasson (KD) som ny ledamot i 

kommunrevisionen för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Holger Jonasson  

- Kommunrevisionen 

- Lönekontoret 
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KF § 204  KS 2014/270 

 

Fyllnadsval som lekmannarevisor i Åmåls Kommunfastigheter AB efter Kjell Kaså (C) 

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Holger Jonasson, (KD) Torggatan 3, 

662 31 Åmål, till ny lekmannarevisor i Åmåls Kommunfastigheter AB för återstående tid av 

innevarande mandatpeiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Holger Jonasson (KD) som ny lekmannarevisor i 

Åmåls Kommunfastigheter AB för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

__________________ 

 

- Holger Jonasson  

- Åmåls Kommunfastigheter AB 

- Kommunrevisionen 

- Lönekontoret 

 

 

 

 

 

 

 

KF § 205  KS 2014/270 

 

Fyllnadsval som lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB efter Kjell Kaså (C) 

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Holger Jonasson, (KD) Torggatan 3, 

662 31 Åmål, till ny lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB för återstående tid av innevarande 

mandatpeiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Holger Jonasson (KD) som ny lekmannarevisor i 

Stadsnät i Åmål AB för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

_____________________ 

 

- Holger Jonasson  

- Stadsnät i Åmål AB 

- Kommunrevisionen 

- Lönekontoret 
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KF § 206  KS 2014/270 

 

Nominering av revisor i fyllnadsval till Dalslandskommunernas kommunalförbund 

efter Kjell Kaså (C) 

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige nominerar Lennart Hansson (FP), 

Mörtebolsgatan 8, 662 32 Åmål, till ny revisor i Dalslandskommunernas kommunal- 

förbund för återstående tid av innevarande mandatperiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Lennart Hansson (FP) som ny revisor i 

Dalslandskommunernas kommunalförbund för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kommunfullmäktige i Mellerud 

- Dalslandskommunernas kommunalförbund 

- Lennart Hansson (FP) 

- Kommunrevisionen 
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KF § 207  KS 2014/270 

 

Fyllnadsval av revisor till Fyrbodals kommunalförbund efter Kjell Kaså (C) för resterande tid 

av innevarande mandatperiod 

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Lennart Hansson (FP), 

Mörtebolsgatan 8, 662 32 Åmål, till ny revisor i Fyrbodals kommunalförbund för återstående  

tid av innevarande mandatpeiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lennart Hansson (FP) som ny revisor i 

Fyrbodals kommunalförbund för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

_____________________ 

 

- Fyrbodals kommunalförbund 

- Lennart Hansson 

- Kommunrevisionen



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 17(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 208  KS 2014/270 

 

Fyllnadsval av revisor i Dalslands Turist AB efter Kjell Kaså (C) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod.  

 

Sven Callenberg (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Lennart Hansson (FP), 

Mörtebolsgatan 8, 662 32 Åmål, till ny revisor i Dalslands Turist AB för återstående  

tid av innevarande mandatpeiod efter Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lennart Hansson (FP) som ny revisor i 

Fyrbodals kommunalförbund för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Dalslands Turist AB 

- Lennart Hansson 

- Kommunrevisionen 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 18(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 209 

 

Val av ombud och ersättare till Åmåls Kommunfastigheter AB:s stämmor under 

mandatperioden från 2014-11-01—2018-12-31 

 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att som ombud vid Åmåls Kommunfastigheter AB:s 

stämmor välja Laila Andrén (S), Hantverkaregatan 13, 662 33 Åmål – i egenskap av 

kommunfullmäktiges ordförande – för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Som ersättare förslås Lotta Robertsson Harén (MP), Wendels väg 15, 662 95 Fengersfors -  i 

egenskap av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att som ombud vid Åmåls Kommunfastigheter AB:s stämmor   

välja Laila Andrén (S), för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att som ersättare utse Lotta Robertsson Harén (MP) 

för samma tid. 

 

__________________ 

 

- Åmåls Kommunfastigheter AB 

- Laila Andrén (S) 

- Lotta Robertsson Harén (MP) 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 19(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 210 

 

Val av ombud och ersättare till Stadsnät i Åmål AB:s stämmor under mandatperioden 

2014-11-01—2018-12-31 

 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att som ombud vid Stadsnät i Åmål AB:s stämmor välja 

Laila Andrén (S), Hantverkaregatan 13, 662 33 Åmål – i egenskap av kommunfullmäktiges 

ordförande – för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Som ersättare förslås Lotta Robertsson Harén (MP), Wendels väg 15, 662 95 Fengersfors -  i 

egenskap av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att som ombud vid Stadsnät i Åmål AB:s stämmor   

välja Laila Andrén (S), för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att som ersättare utse Lotta Robertsson Harén (MP) för 

samma tid. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Stadsnät i Åmål AB 

- Laila Andrén (S) 

- Lotta Robertsson Harén (MP)



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 20(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 211 

 

Entledigande av nuvarande ombud och ersättare samt val av ombud och ersättare till Jollen i 

Åmål AB: stämmor under perioden 2014-11-01-2018-12-31 

 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att nuvarande ombud och ersättare entledigas från 

uppdraget som ombud och ersättare vid Jollen i Åmål AB:s stämmor. 

 

Ordföranden föreslår vidare kommunfullmäktige att som ombud vid Jollen i Åmål AB:s stämmor 

välja Laila Andrén (S), Hantverkaregatan 13, 662 33 Åmål – i egenskap av kommunfullmäktiges 

ordförande – för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Som ersättare förslås Lotta Robertsson Harén (MP), Wendels väg 15, 662 95 Fengersfors -  i 

egenskap av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.   

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-) och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om entledigande av nuvarande ombud, Gustav Wennberg (S), 

samt ersättare, Laila Andrén (S), i Jollen i Åmål AB från och med 2014-11-01.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att som ombud vid Jollen i Åmål AB:s stämmor  välja  

Laila Andrén (S), för mandatperioden  2014-11-01 – 2018-12-31.  

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att som ersättare utse Lotta Robertsson Harén (MP) för 

samma tid. 

 

________________________ 

 

 Protokollsutdrag skickas till: 

-  Jollen i Åmål AB 

- Laila Andrén (S) 

- Lotta Robertsson Harén (MP)



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 21(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 212 

 

Fastställande av antal ledamöter och ersättare  i barn- och utbildningsnämnden för 

mandatperioden  2015-01-01 – 2018-12-31 

 

Michael Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden 

under kommande mandatperiod ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare, en utökning från 

nuvarande 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden under mandatperioden 

2015-01-01—2018-12-31 ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- valberedningen  



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 22(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 213 

 

Fastställande av antal ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 

mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31 

 

Upptas till behandling frågan om antal ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden  

under kommande mandatperiod och ordföranden föreslår 9 ledamöter och 9 ersättare, 

en utökning från nuvarande 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-), Ewa Arvidsson (S), Thomas Olson (FP) och Barbro Axelsson 

(S).  

 

Michael Karlsson (S) tillstyrker att nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 

Ett förtydligande lämnas av kanslichefen avseende fackliga representanter i nämnder. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden under mandatperioden 

2015-01-01—2018-12-31 ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- valberedningen  



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 23(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 214 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2105 

 

Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under år 2015, bilaga 57 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för kommande år. 

 

Fullmäktiges mötesdagar under 2015 blir därmed onsdagarna 28 januari, 25 februari, 25 mars,  

29 april, 27 maj, 17 juni, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december. 

 

Om ärenden uppkommer som ej kan avvakta septembersammanträdet kan fullmäktige 

komma  att kallas till möte första veckan i september. 

 

____________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 24(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 215 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, förteckning över obesvarade motioner och 

medborgarförslag per den 20 oktober 2014. Bilaga 58-61 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

 

__________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 25(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 216  2014/276 

 

Inkommen motion angående brandövning – Ulla Berne (M) 

 

Ordföranden meddelar att följande motion inkommit till dagens möte: 

 

Från Ulla Berne (M) angående regelbundna brandövningar för ledamöter och 

tjänstemän, bilaga 62         

 

Ulla Berne (M) presenterar sin motion. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitterar denna till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-29 26(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 216 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte. 

 

Ordföranden meddelar att inga rapporter finns från kommunalförbunden att informera 

om sedan föregående möte. 

 

 

KF § 217 

 

Meddelanden 

 

-  Protokoll från länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, enligt vilket protokoll Lars Ottosson (C) har utsetts 

    till ny ledamot efter Linn Johansson (C) och Emil Radanov (C) till ny ersättare  i fullmäktige. 

-  Vid fullmäktige i november månad kommer val av ombud till SKL:s kongress att hållas 

-  Resterande enskilda foton och gruppbild av fullmäktigeledamöter kommer att tas vid 

   novembermötet. 

-  Kanslichefen meddelar att protokoll från fullmäktiges möten finns att ta del av på kommunens 

   hemsida under fliken Politik och nämnder.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 218 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

______________________ 

  

 

 

 

 

 


