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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-20.25 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

 

 

OBS! Protokollet är redigerat för hemsidan. Alla adresser till ledamöter är 

borttagna. 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 3 december 2014, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 219-280 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Olof Eriksson                              Anne Sörqvist 

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

Nämnd Kommunfullmäktige Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-11-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-12-03 
Datum för 

anslags nedtagande 2014-12-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2014-11-26 
 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C) x         

Sven Callenberg (C) x      

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x     

Olof Eriksson (S) x     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C) x             

Christer Törnell (KD) x        

Fredrik Bengtsson (S)  x       

Ida Carlsson Glavmo (S) x  fr kl 17.40 fr o m § 229    

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x 

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (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   till kl 19.10, t o m § 245          

Jan-Eric Thorin (FP) x         

Thomas Olson (FP)   Lisbeth Vestlund (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 § 219 

  

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 220 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 221 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Olof Eriksson (S) och 

Anne Sörqvist (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset onsdag 3 december 2014,  kl 14.00. 

 

 

KF § 222 

 

Dagordning 

 

 En motion och en interpellation har inkommit till dagens möte och delats ut vid mötet. Dessa 

behandlas under punkt 54. 

 

I samband med ajournering av mötet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings 

kongress äga rum. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

 ___________________ 
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KF § 223 

 

KS § 254 dnr KS 2014/126 

 

Taxor för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2015 

 

Förslag till taxor från 3 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 115. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

De taxor/avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet rör: 

1. Förskoleverksamhet 

2. Pedagogisk omsorg 

3. Fritidshem 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2015. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-6 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2015 

 

_____________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten
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KF § 224 

 

KS § 255 dnr KS 2014/156 

 

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015 

 

Förslag till taxor från 15 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 116. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

De taxor/avgifter som är aktuella inom bygg- och miljönämndens verksamhet rör: 

1. Miljöbalkens område 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2015.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 7-32. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015  

 

Taxorna omfattar verksamheterna:  miljöbalkens område, kontroll inom livsmedelsområdet, 

tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn inom strålskyddslagens område 

samt  taxa för uppdragsverksamhet. 

 

_______________ 

 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Bygg- och miljönämnden 

- Ekonomienheten
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KF § 225 

 

KS § 256 

KS § 160,  KSBU § 9 dnr KS 2014/107 

 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till taxor och avgifter från kostenheten, inkom 3 april 2014 

2. Förslag till avgifter från kultur- och turismenheten, inkom 5 maj 2014 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 117. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

De taxor som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kultur- och turismenheten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2015. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 33-36 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2015 

 

Taxorna avser verksamhet inom kostenheten och kultur- och turismenheten. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kostenheten 

- Kultur-turismenheten 

 - Ekonomienheten
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KF § 226,     KS § 256,   KSAU § 143 dnr KS 2014/258 

 

Taxor för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2015 (hemtjänst, hemsjukvård, vård- och 

omsogsinsatser och alkoholtillstånd) 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden angående förslag till taxor inom vård- och 

omsorgsförvaltningen daterad 25 september behandlas. 

 

Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet om inte annat anges. Det innebär att kommunens avgifter 

anpassas efter hur garantipensionerna utvecklas. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande 

avgifter för 2015 för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för vård- och omsorgsinsatser: 

 
Äldre- och handikappomsorgen   

Hemtjänst 255 kr/tim Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård 420 kr/månad Ingår i maxtaxan 
   

Avgift för utprovning av 

hjälpmedel 

85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

Hyra för linne, Ekbacken 400 kr/mån Ingår ej i maxtaxan 

   

Trygghetstelefon ordinärt boende 

 

Trygghetstelefon ordinärt boende, 

parboende, person 2 (gäller ej vid 

GSM larm) 

260 kr/mån 

 

150 kr/mån 

Ingår i maxtaxan 

 

Ingår i maxtaxan 

 

   

Mobilt trygghetslarm (GSM) Tillägg 100 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

   

Borttappad larmknapp 155 kr/knapp Ingår ej i maxtaxan 

   

Avgift för ledsagning 115 kr/tillfälle Ingår i maxtaxan 

   

Avgift för dagrehab 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

45 kr/tillfälle Behandlingsavgiften ingår i 

maxtaxan 

   

Korttidsboende 

Måltidskostnader tillkommer men 

dessa fastställs av 

Kommunstyrelsen 

110 kr/dygn Vårdavgiften ingår i maxtaxan 

   

LSS   

Måltider gruppbostad (alla måltider 

i boendet frukost-lunch-middag-

mellanmål inkl. 

förbrukningsartiklar som tvål, 

papper) 

2 100 kr/mån 

Avdrag 35 kr/dag för de 

måltider som intas på 

dagcenter och med 75 kr vid 

bortvaro ett helt dygn 

 

   

Resor i boendet med enhetens 

bussar 

15 kr/mil och person  
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Forts. KF § 226   KSAU § 143, KS § 256 
 

Avgifter måltider på 

korttidsboende/FSO 

 

ålder 0 – 7 år         65 kr 

ålder 8 och äldre   90 kr 

 

   

Mellanmål 10 kr/st FSO  

Lunch 40 kr/st FSO (vid skollov)  

   

Avgifter plats korttidsboende 4 185 kr/dygn  

   

Individ och familjeomsorgen   

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger, 

därefter fritt under samma 

behandlingsperiod 

Följer gemensamt avtal med 

Dalslandskommunerna 

   

Egenavgift för vistelse på 

behandlingshem 

 

105 kr/dygn 

 

Längre vistelse på externt boende: hyreskostnaden betalas av den 

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

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxor inom vård- och 

omsorgsförvaltningen för 2015.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 oktober 2014 § 181 

2. Förslag till taxor för alkoholtillstånd 

 

Taxan för pausservering vid konsert och i biograf föreslås ändras. I övrigt är förslaget oförändrat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet för 2015.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 37-46 
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Forts KF § 226 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet för 2015.  

 

Taxorna avser verksamhet för hemtjänst, hemsjukvård och avgifter för vård- och omsorgsinsatser, 

samt taxor för alkoholtillstånd. 

 

________________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

-Vård- och omsorg 

-Alkoholhandläggaren 

-Ekonomienheten 
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KF § 227 

 

KS § 257 dnr KS 2014/50 

 

Skattesats för Åmåls kommun 2015 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2015 fastställa en oförändrad skattesats, det 

vill säga 22,46 %. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 47 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 fastställa en oförändrad skattesats, det vill säga 22,46 %. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomichefen 
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KF § 228 

 

KS § 258 dnr KS 2014/50 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2015 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 118. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunen har tre kommunala bolag, nämligen Åmåls Kommunfastigheter AB, Stadsnät i Åmål AB  

och Jollen i Åmål AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunal borgen inom bolagen 

samt de risker som finns förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift från de kommunala 

bolagen som är 0,5 procent av det beviljade borgensbeloppet. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 48-49 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att begära en borgensavgift från de kommunala bolagen som är  

0,5 procent av det beviljade borgensbeloppet. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- De kommunala bolagen 

- Ekonomichefen 
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KF § 229 

 

KS § 259 dnr KS 2014/50 

 

Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2015 

 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 23 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit taxor 18 juni 2014 KF § 119. Enligt kommunallagen ska en budget som 

antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

Kommunfullmäktiges antog följande anslag för kommunfullmäktiges verksamhet: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 225 000 

1010 Kf-beredningar 50 000 

1011 Internationella kontakter 28 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 550 000 

131 Överförmyndarverksamhet 790 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Summa 2 008 000 

 

Anne Sörqvist (C) önskar lämna en protokollsanteckning från Allians för Åmål vilket ordföranden 

medger. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

 

Protokollsanteckning 

 

Anne Sörqvist (C) lämnar följande protokollsanteckning från Allians för Åmål:     

 

”En fullmäktigeberedning för att ta fram strategisk inriktning för besöksnäringens utveckling i 

kommunen hade kunnat bidra till tillväxt inom denna sektor som bedömer är en av de mest 

intressanta för Åmåls utveckling. Uppdraget skulle enligt våra partier varit betydligt bredare än att 

utreda om bolagsbildning för turismen är en god idé” 

____________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 50-52 
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Forts KF § 229 

 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till anslag för fullmäktiges 

verksamhet för 2015. 

 

Anne Sörqvist (C) önskar lämna en protokollsanteckning från Allians för Åmål vilket ordföranden 

medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande anslag för fullmäktiges verksamhet under 2015: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 225 000 

1010 Kf-beredningar 50 000 

1011 Internationella kontakter 28 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 550 000 

131 Överförmyndarverksamhet 790 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Summa 2 008 000 

 

 

Protokollsanteckning  

Anne Sörqvist (C) lämnar följande protokollsanteckning från Allians för Åmål: 

 

”En fullmäktigeberedning för att ta fram strategisk inriktning för besöksnäringens utveckling i 

kommunen hade kunnat bidra till tillväxt inom denna sektor som vi bedömer är en av de mest 

intressanta för Åmåls utveckling. Uppdraget skulle enligt våra partier varit betydligt bredare än att 

utreda om bolagsbildning för turismen är en god idé. 

 

Allians för Åmål förutsätter att KF:s presidium tar initiativ till att verkställa detta beslut snarast 

möjligt under 2015. ” 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KF § 230 

 

KS § 260 dnr KS 2014/50 

 

Anslagsbindningsnivå för budget 2015 

 

Fullmäktige har fattat beslut om anslagsbindningsnivå 18 juni 2014 KF § 120. Enligt kommunallagen 

ska en budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. 

Därför behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgeten igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2015 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för 

nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 53-54 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2015 års anslag till nämnderna på driftsbudgetens nämndnivå 

(en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 

nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige fastställt. 

 

_______________  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KF § 231 

 

KS § 261 dnr KS 2014/50 

 

Förslag till driftsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2018 

 

Fullmäktige har antagit driftsbudget 18 juni 2014 KF § 122. Enligt kommunallagen ska en budget 

som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2015 (i tusen kronor). Förslaget är baserat på en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

 

Flerårsbudget 2015 2016 2017 2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 008 2 008 2 008 2 008 

KOMMUNSTYRELSE 131 796 131 796 131 796 131 796 

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152 

BARN- & 

UTBILDNINGSNÄMND 226 860 226 860 226 860 226 860 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 085 35 085 35 085 35 085 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 263 385 267 035 267 035 267 035 

OFÖRDELAT 13 965 29 337 52 406 74 129 

NÄMNDBUDGET  673 251 692 273 715 342 737 065 

        

FINANSFÖRVALTNINGEN 7 000 7 000 7 000 7 000 

        

TOTALA KOSTNADER: 680 251 699 273 722 342 744 065 

        

Ram 690 251 714 273 737 342 759 065 

        

Resultat 10 000 15 000 15 000 15 000 

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2015 avser 2015 års löneöversyn. Summan för år 

2016 inkluderar kostnader för både 2015 och 2016 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2017 och 2018.  

 

Reservation 

Mot ovanstående beslut reserverar sig: Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Barbro Gustafsson 

(M), Ulla Berne (M) och Thomas Olson (FP) 
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Forts KF § 231 

 

Forts KS § 261 

 

Vidare föreslås fullmäktige att besluta:  

 Att tillföra målsättningen att Åmåls kommun ska anställa fler med funktionshinder i 

verksamheterna 

 Att energioberoende ändras till självhushållande 

 Att en miljöstrategisk plan arbetas fram där klimatfrågor, energifrågor och naturvård lyfts 

fram, det vill säga även främjande av biologisk mångfald 

________________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 55-66 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar vidare att budgeten 

ska revideras under våren 2015. 

 

Thomas Lindström (-) yrkar bifall till Michael Karlssons (S) yrkande om revidering av budgeten. 

 

Anne Sörqvist (C) önskar lämna en protokollsanteckning för Allians för Åmål, vilket ordföranden 

medger. 

 

Mötet ajourneras  17.50 – 18.00 

 

Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD), Håkan Sandberg (FP) och Tomas Lindström (-). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag och Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande om revidering av budgeten under våren. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter Michael Karlssons (S) 

tilläggsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med dessa. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 2015 (i tusen kronor). 

Förslaget är baserat på en oförändrad skattesats på 22,46 %. 

   

Kommunfullmäktige beslutar vidare att anta flerårsplan för 2016-2018 för Åmåls kommun. 
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Flerårsbudget 2015 2016 2017 2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 008 2 008 2 008 2 008 

KOMMUNSTYRELSE 131 796 131 796 131 796 131 796 

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152 

BARN- & 

UTBILDNINGSNÄMND 226 860 226 860 226 860 226 860 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 085 35 085 35 085 35 085 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 263 385 267 035 267 035 267 035 

OFÖRDELAT 13 965 29 337 52 406 74 129 

NÄMNDBUDGET  673 251 692 273 715 342 737 065 

        

FINANSFÖRVALTNINGEN 7 000 7 000 7 000 7 000 

        

TOTALA KOSTNADER: 680 251 699 273 722 342 744 065 

        

Ram 690 251 714 273 737 342 759 065 

        

Resultat 10 000 15 000 15 000 15 000 

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2015 avser 2015 års löneöversyn. Summan för år 

2016 inkluderar kostnader för både 2015 och 2016 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2017 och 2018. 

 

I ovanstående beslut deltar ej: Sven Callenberg (C), Anne Sörqvist (C), Kurt Svensson (C), 

Lars-Olov Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M), Johan Paulsson (M), 

Michael Karlsson (M), Ann Ottosson (M), Håkan Sandberg (FP), Jan-Eric Thorin (FP),  

Lisbeth Vestlund (FP), Leif Aronsson (C) och Alf Alfredsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar:  

 Att tillföra målsättningen att Åmåls kommun ska anställa fler med funktionshinder i 

verksamheterna 

 Att energioberoende ändras till självhushållande 

 Att en miljöstrategisk plan arbetas fram där klimatfrågor, energifrågor och naturvård lyfts 

fram, det vill säga även främjande av biologisk mångfald 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att den antagna budgeten ska revideras under våren 2015.  
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Protokollsanteckning  

Anne Sörqvist (C) lämnar följande protokollsanteckning från Allians för Åmål: 

 

 ”Skattesats 

”Alliansen yrkar på en skattesänkning med 35 öre. Alliansen motsätter sig en sänkning med 40 öre 

som majoriteten utlovat” – så skrev vi i november 2013. Nu vet vi att det inte kommer någon 

skattesänkning 2015 och avstår från att lägga något förslag på skattesats. 

        

Allmänt 

Åmåls kommuns vision ”Sveriges mest gästvänliga stad” har nu klivit in i budget och 

verksamhetsplaner, men ännu inte nått ut i alla delar av kommunens verksamheter.  

Vi ser fram emot att följa och driva på fortsatt arbete med att få visionen nedbruten till 

uppföljningsbara, tydliga mål.  En tydlig politisk styrning och prioritering krävs.  

Majoriteten angav när innevarande års budget beslutades att man arbetat utifrån vision och strategiska 

mål och också med en 4-årsbudget, vilket för 2015 skulle vara ”en ren 4-årsbudget”, vilket skulle 

innebära endast smärre korrigeringar för 2016, 2017 och 2018. 

I anslutning till beslutet informerade majoriteten om ett antal uppdrag och handlingsplaner som skulle 

tas fram under denna period för att göra ”den politiska viljan och styrningen så tydlig som möjligt”. 

Allians för Åmål ifrågasatte då kopplingen mellan vision, strategiska mål och dessa uppdrag som gavs 

till verksamheterna. Inget av uppdragen är slutfört, varför ingen koppling finns till budget för 2015 

och framåt. De invändningar vi hade 2013 om uppdragen och behovet av uppdrag/handlingsplaner i 

just dessa avseenden kvarstår. 

Det är också lika överraskande att man inte använder visionens formulering om Sveriges mest 

gästvänliga stad, utan fortsätter med ”För ett tryggare Åmål”. Inget fel på trygghet, men visionen 

talade också om mod. 

Styrning saknas helt för 2016-2018 då majoriteten valt att lägga samma budget för respektive 

verksamhet som för 2015 och de förväntade intäktsökningarna läggs helt sonika i OFÖRDELAT. Här 

samsas löneökningar, prisökningar, satsningar och eventuella besparingar och nedskärningar i samma 

penningpåse. Eftersom ingen uppdelning finns under ofördelat, framgår inte hur mycket av posten 

som beräknas till löne- och prisökningar. Dock kan vi konstatera att de 13 miljoner som finns 

budgeterade under ofördelat 2015 inte enligt våra beräkningar räcker till förväntade kostnader, vilket i 

praktiken innebär nedskärningar på personal.  

Det är mycket positivt att verksamhetsplaner och budget nu beslutas vid samma tillfälle. Dock saknas 

i verksamhetsplanerna de förändringar som skett i budgetutskottet/ kommunstyrelsen efter respektive 

nämnd/styrelse behandlat sina förslag. Som vi ser det måste dessa förändringar beskrivas i 

verksamhetsplanerna för att besluten ska bli korrekta.  

T ex finns ingen beskrivning av vad majoriteten avser att ”beställa” för de tillkommande medel som 

lagts till Teknik- och fritidsnämnden, eller vad som ska ingå i satsningen på Gamla staden, eller vad 

som ska innefattas i de 350 tkr vardera som läggs till Not Quite, Bokdagarna och Blues-festivalen.  

        

2013 skrev vi så här och det gäller fortfarande: 

”Majoritetens Budget för ett tryggare Åmål fyller inte behovet av målbeskrivning, är bara 

delvis kopplad till visionen och tar inte upp de största utmaningarna.  

Allians för Åmål menar att tydliga mål behövs som direkt kan knytas till visionen och de 

spelplaner som beskrivs där. Målen och vad som ska göras för att uppnå dem utifrån visionen 

ska finnas översatta till handling i verksamhetsplanerna och budget.”  
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Utgångspunkten för vårt arbete har varit att nå en långsiktigt stabil ekonomi. Även i denna budget är 

sista raden för knapp. Vi hävdar fortfarande att det borde ligga 15-20 miljoner kronor på sista raden 

för att vi ska kunna säga att budgeten grundar sig på sund ekonomisk hushållning. 

Att skapa arbete och matcha arbetsmarknad och arbetssökande bättre är den viktigaste utmaningen 

och som vi ser det handlar det om Åmåls attraktivitet, förmåga att hålla hög kvalitet på utbildning, 

service och företagsklimat  för att skapa företag och jobb.  

Företagsklimatet måste förbättras. Företagande och entreprenörskap ska stimuleras och goda 

kontakter med företag ska prioriteras. Vårt geografiska läge ger oss utmärkta möjligheter att utvecklas 

som en unik och spännande kommun, men bara läget räcker inte. 

Politikerna har en viktig uppgift i att prioritera de insatser som faktiskt gör skillnad. Vi måste våga 

göra de prioriteringar som behövs för att säkerställa en god utveckling för vår kommun. 

 

Kommunstyrelsen 

Majoriteten har lagt ett antal uppdrag om handlingsplaner.  Vi motsätter oss fortfarande att särskilda 

uppdrag läggs i frågor som antingen finns i verksamheternas uppdrag, t ex om folkhälsoplan i Teknik- 

och fritidsnämnden eller inte har någon koppling till de strategiska målen. Alla verksamheter har 

uppdraget att arbeta med folkhälsofrågorna utifrån antagna beslut. 

4. Kultur och fritid 

Det behövs en strategi för besöksnäringen. Strategin måste omfatta hela kommunen och vara bredare 

än utredningen om turistbolaget.  

Vår text från 2013 står vi fast vid: 

”2.1.6 Här kommer jästen före degen. Först ska en plan för utveckling av besöksnäringen i enlighet 

med KFs beslut tas fram, sedan kan det vara av intresse att titta på driftsformer. Vår     

grundinställning är att kultur och besöksnäring ska drivas av näringslivet inte kommunerna när det 

gäller utbud mot kund. Vi vill se fortsatt satsning på det gemensamma turistbolaget när det gäller 

strategisk utveckling och marknadsföring. 

Speciellt angeläget är att få fram en detaljplan för Örnäsområdet så att campingen och området 

därikring kan utvecklas till en bärkraftig och attraktiv verksamhet. 

2.1.7 Behövs en särskild kulturstrategi också? Borde inte det nyligen antagna handlings-programmet  

”Att lyfta blicken” vara grund för verkställighet, med största fördel i samarbete/samverkan med 

Te/Fri och med fler berörda.” 

Allians för Åmål ser stora värden i kulturen som drivkraft för tillväxt. Vi har dock svårt att tillstyrka 

att satsningar på Gamla staden anges i klumpsumma utan att en beskrivning finns på målsättning och 

innehåll i denna satsning. Vi har också frågetecken kring om benämningen Gamla staden skulle 

fungera som marknadsföring. Namnet Plantaget är mer unikt och profilerat.  

Medel till Bokdagarna, Not Quite och Bluesen med vardera 350 tkr saknar underlag och att samma 

belopp föreslås till så olika verksamheter kräver förklaring liksom storleken på summorna.  

5. Samverkan och service 

Som arbetsgivare kan vi aldrig ha inställningen att de anställdas önskemål om sysselsättningsgrad ska 

styra verksamhetens planering. Heltid som utgångspunkt är bra, men sysselsättningsgrad kan inte vara 

fritt vald av den anställde. Bemanning måste utgå från kundernas behov. När ska målet att alla som 

vill ska få heltid vara uppnått och hur ser finansieringen ut?  

 

6. Kommunens roll i omvärlden 

Internationalisering och att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen är två skilda saker, som 

visserligen har sina kontaktytor. Vi menar att det är en tillgång att vi har internationella kontakter som 

t ex gymnasiet, företag och föreningar kan använda för utveckling av sina verksamheter. I kommunen  
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behöver alla ha en god omvärldsbevakning för att nyttja andras erfarenheter och tillgodogöra sig  

forskning och aktuella kunskaper – det menar vi med att hålla sig ajour. Att ta fram en handlingsplan 

för att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen på kommunnivå är att skjuta över målet – det ska 

ingå i varje verksamhets planering och vardag. 

 

   

7. Klimat och miljö 

Det miljöstrategiska arbetet ska fortsatt vara prioriterat.  

Majoriteten vill ha en utredning som innebär en kraftig subventionering av kollektivtrafiken i Åmåls 

kommun. Bra att detta ändrats från enbart tätorten till hela kommunen, men är ändå ett huvudlöst 

förslag. 

Förslaget rimmar illa med det vi vill åstadkomma i regionen där vi vill gynna kollektivt resande i hela 

regionen med rimliga, begripliga att lättanvända betalningssätt. Kan Åmål i detta sammanhang 

motivera att Åmål skulle bli en egen självfinansierad zon och hur skulle detta ske? 

Majoriteten informerade i november 2013 att man ville ta fram en barn- och ungdomsidrottsstrategi 

under rubriken Barn- och ungdomsidrott. Detta uppdrag hittar vi inte i föreliggande 

budget/verksamhetsplan. Är den skrinlagd? 

 

Barn och Utbildningnämnden 

Skolan är i stort behov förändringar. Skolutredningen dröjer och kostnaderna fortsätter att vara höga 

på grund av brist på nödvändiga åtgärder. Den framtida grundskolan är en angelägenhet för 

kommunen, inte enbart ansvarig nämnd. Gymnasieskolans framtid är också en fråga som kräver 

vägval.  

Det är ytterst angeläget att den breda utredning om Åmåls framtida skola som Allians för Åmål 

efterfrågat och föreslagit kommer till stånd. Svar har getts från ansvarig nämndordförande att 

nämnden inte har för avsikt att ta sig an detta, då frågan är för stor för nämnden. När, var och hur ska 

majoriteten ta sitt ansvar för att nå en långsiktig lösning för en skola som kan leva upp till dagens och 

framtidens krav för Åmåls barn? 

För 2015 har nämnden tilldelats 226.860.000:-, vilket är exakt samma belopp som nämnden äskat. 

BUN har dock stora utmaningar framför sig, inte minst med tanke på situationen kring 

Rösparkskolan. Många nya barn i för- och grundskola med annat modersmål än svenska är också en 

utmaning som kommer att kräva nya insatser. Redan nu under 2014 ser vi att förberedelseförskolan 

sannolikt kommer kosta 1 miljon mer än budgeterat. Det som räddar upp ekonomin är gymnasiet som 

går bra tack vare fina söksiffror inför terminsstarten 2014 vilket är 2,5 miljoner bättre än budget.  

 

När det gäller flerårsbudgeten så är det helt befängt att verksamheten skall kunna bedrivas på samma 

kostnadsnivå (exklusive löneuppräkning) under 2016-2018, när vi vet att vi får fler  barn i kommunen. 

Gymnasiet är också en nyckfull verksamhet där ungdomars söktrend ser olika ut från år till år. Men låt 

oss hoppas att Karlbergsskolan kan fortsätta att attrahera 16-åringarna även kommande år. 

       
Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka överskridit sin budget. Det är svårt att få en 

säker prognos för vårdbehovet inom äldreomsorgen och LSS. Inom IFO kan kostsamma 

institutionsplaceringar bli nödvändiga. 

Satsningen på trygghetsboende och en ökad efterfrågan på hemtjänst och hemsjukvård har inneburit 

att arbetsbelastningen ökat markant. Översyn av personalbehovet måste ske skyndsamt för att  
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säkerställa att tjänsterna kan utföras på ett kvalitativt godtagbart sätt utan att personalens arbetsmiljö 

och hälsa äventyras.  

En kvalitativ satsning på demensvården kräver mer personal. Det planerade demenscentrat är viktigt 

och bör genomföras. 

Vi i alliansen anser att de äldres mat och måltider är en fråga om livskvalitet och behöver ses över. 

Maten bör lagas på varje enskilt boende och bör i största möjliga utsträckning vara närproducerad. 

Satsningen på att skapa heltider för alla som vill ha heltid är viktig. Var finns pengarna i budgeten? 

Den föreslagna budgeten på 263.385 kommer enligt våra bedömningar inte att räcka till 

verksamheternas behov 2015. 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

En uppräkning har gjorts sedan nämnden lade sitt förslag till budget. Det saknas beskrivning av vad 

dessa tillkommande medel ska användas till. Det är svårt för oss som opposition att ha synpunkter när 

vi saknar fullständigt underlag. 

 

Budget 2015-2018 – Allians för Åmåls syn på inriktning av långsiktiga mål 
HUR SKA VI NÅ EN BÄTTRE BALANS MELLAN INTÄKTER OCH UTGIFTER? 

- Kostnadsläget i kommunen ska sänkas till snittnivå för jämförbara kommuner 

- Vi ska nyttja smarta sätt att arbeta och samverka med andra kommuner på fler områden 

- Vi ska satsa på marknadsföring av vår kommun för att få fler att välja Åmål 

- Vi ska satsa på näringslivsutveckling genom förbättrat företagsklimat, förbättrade 

förutsättningar för utveckling av näringar med potential för tillväxt t ex kulturen och 

besöksnäringen och förbättrad kontakt mellan näringsliv och skola 

- Vi ska jobba för att sänka arbetslösheten med jobbskapande insatser, genom att stärka och 

underlätta för arbetslösa att komma till egen försörjning 

- Vi ska satsa på skolan för att få en modern och effektiv skola på alla nivåer 

- Miljöstrategier behövs för vårt klimat, men är också källa till nyskapande och företagande. 

Åmål ska ta till vara dessa och de gröna näringarnas potential för att stärka kommunen ” 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 

-  Personalenheten 

-  Miljöenheten 
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KF § 232 

 

KS § 262 dnr KS 2014/50 

 

Förslag till investeringsbudget för 2015 

 

Förslaget inkom till kanslienheten 16 maj 2014. 

 

Fullmäktige har antagit investeringsbudget 18 juni 2014 KF § 123. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2015 (i tusen kronor): 

 

INVESTERINGSBUDGET  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 0 

KOMMUNSTYRELSE 7 150 

BYGG- & MILJÖNÄMND 0 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 5 348 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 19 900 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 4 365 

TOTALA KOSTNADER 36 763 

__________________ 
 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 67-69 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till investeringsbudget för 2015. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten
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KF § 233 

 

KS § 263                            dnr KS 2014/50  

 

Låneram för 2015 

 

Fullmäktige har beslutat om låneram 18 juni 2014 KF § 124. Enligt kommunallagen ska en budget 

som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför behandlas 

taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande låneram för 2015: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 66 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 131 000000 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 70-71 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa låneram för 2015 i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomichefen 
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KF § 234   KS § 264,    KSAU § 145  dnr KS 2014/127 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden för 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden, från 24 september 2014, BUN § 123. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 september 2014, BUN 

2014/57.  

 

Tabellen nedan visar verksamhetsmått i form av antal barn/elever samt nyckeltal som beskriver 

personaltäthet.  

Volymuppgifter – antal barn/elever      

Genomsnitt vår och höst 2013 2014 2015, version 1 2015, rev skillnad 

Kommunal verksamhet           

Förskola 372 399 384 386 2 

Pedagogisk omsorg 19 15 15 15   

Fritidshem 382 379 405 417 13 

Förskoleklass 94 95 101 105 5 

Grundskola 1 060 1 047 1 053 1 066 13 

Grundsärskola 16 17 17 17   

Gymnasieskola 528 467 480 480   

Gymnasiesärskola 9 9 9 9   

Fristående verksamheter           

Förskola 108 107 106 106   

Pedagogisk omsorg 16 16 25 25   

Fritidshem 50 46 67 67   

Förskoleklass 15 19 18 18   

Grundskola 87 92 97 97   

Köp/försäljning verksamheter           

Gymnasieskola, elever i andra kommuner/skolor 177 215 194 194   

Gymnasieskola, elever från andra kommuner 243 225 253 253   

Nyckeltal – kommunal verksamhet      

Genomsnitt vår och höst 2013 2014 2015, version 1 2015, rev  

Antal barn per årsarbetare          

Förskola 5,6 5,8 5,6 5,6  

Pedagogisk omsorg 4,8 5,0 5,0 5,0  

Fritidshem 20 19,6 17,9 18,4  

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänster) **          

Förskoleklass 14,8 11,0 12,4 12,5  

Grundskola 11 10,7 10,1 10,3  

Gymnasieskola 10 9,1 9,4 9,4  
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade bilagan till 

verksamhetsplanen 2015.   

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2015.   

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 72-91 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-), Michael Karlsson (S),  Kjell Kaså (C),  

Christer Törnell (KD) och Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 

för 2015. 

 

 ___________________________ 

 

Beslut skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 235 

 

KS § 265 dnr KS 2014/157 

 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2015 

 

Förslag till verksamhetsplan, som inkom till kanslienheten 16 maj 2014, behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 126. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2015. 

__________________ 
 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 92-101 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden för 2015. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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KF § 236 

 

KS § 266 dnr KS 2014/71 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen som inkom till kanslienheten 7 

april 2014. 

2. Förslag till verksamhetsplan för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen som inkom till 

kanslienheten 7 april 2014 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 127. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2015. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 102-129 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar för 

2015. 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltning 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 28(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 237 

 

KS § 267 dnr KS 2014/124 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 
 

Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 24 april 2014 behandlas. 

 

Fullmäktige har antagit verksamhetsplan 18 juni 2014 KF § 128. Enligt kommunallagen ska en 

budget som antagits av kommunfullmäktige innan ett kommunval antas på nytt efter valet. Därför 

behandlas taxor, verksamhetsplaner och budgetärenden igen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2015. 

____________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 130-142 

 

Tomas Lindström (-)  önskar lämna en protokollsanteckning vilket ordföranden medger. 

 

Inlägg görs av Ewa Arvidsson (S) i ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden för 2015. 

 

 

Protokollsanteckning 

 

Tomas Lindström (-) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

”Ärende 15 KF:s möte den 26/11 -14 

 

Att VON riktar särskild uppmärksamhet på stressrelaterade arbetssituationer i hemtjänsten. 

Särskilt situationen när vårdtagarna larmar och personalen måste bryta det man då sysslar med 

samt arbetstiden ”delade turer” som är av ondo. 

 

Tomas Lindström” 

 

_________________________ 

  

Protokollsutdrag skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KF § 238 

 

KS § 268 dnr KS 2014/295 

 

Delårsbokslut, tertial 2, för Åmåls kommun exklusive teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
 

Delårsrapport, tertial 2, behandlas. Dokumentet är daterat 20 oktober 2014. 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att målet om grundskolans utmaningar avseende minskat 

elevantal inte längre är aktuellt och bör revideras. (rapportens sida 50 ) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att mål om grundskolans utmaning ska tas med i det pågående arbetet med 

revidering av mål.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och lägga det till 

handlingarna. 

____________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 143-239 

 

Vid fullmäktiges möte redovisar ekonomichef Patrik Eurenius resultatet av delårsbokslutet per  

augusti 2014 samt svarar på frågor. 

 

Revisor Lennart Hansson (FP) redovisar kommunrevisionens yttrande över delårsbokslutet. 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet och lägga det till handlingarna. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten
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KF § 239 

 

KS § 269                                                     dnr KS 2014/255 

 

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Delårsbokslut som inkom till kanslienheten 30 september 2014  

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 23 september 2014 TFN § 84 

 

Teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet i Åmål prognostiserar ett underskott på 

300 000 kronor vid årets slut. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott på 

800 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och lägga det till 

handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga  240-259 

 

Inlägg görs av Lars Ottosson (C) och ekonomichef Patrik Eurenius. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet och lägger det till handlingarna. 

 

______________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
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KF § 240 
 

KS § 277 

KSAU § 147   dnr KS 2014/93 

 

Gemensam överförmyndarnämnd – Bengtsfors, Åmåls, Säffle och Årjängs kommuner 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från Årjängs kommunchef Ingemar Rosén och kommunjurist Katarina 

Lundin daterad 14 oktober 2014. 

2. Reglemente för sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd daterad 10 oktober 2014. 

3. Avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om 

överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd daterad 10 oktober 2014. 

 

Kommunchef Jeanette Lämmel meddelar att det blir Conny Johansson som den 1 november 2014 

tillträder som enhetschef för överförmyndarverksamheten  i Åmål.  

 

Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner bedriver idag överförmyndarverksamhet var för 

sig. Kommunerna har genomfört en utredning kring framtida samvekan mellan 

överförmyndarverksamheterna. Utredningen visar att det finns goda skäl för ett samarbeta kring en 

gemensam överförmyndarnämnd.  

 

Förslaget som utarbetats innebär att Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjäng bildar en gemensam 

nämnd, kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, för 

samverkan om överförmyndarverksamhet. Den gemensamma nämnden ska fullgöra de uppgifter som 

enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndare.  

 

Åmåls kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Åmåls kommuns 

organisation. Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtsfors, Säffle och Årjängs 

kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser två ledamöter och två 

ersättare. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden. Posten som vice ordförande bör rotera årsvis 

mellan de deltagande kommunernas företrädare. Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 

januari året efter det allmänna valet till kommunfullmäktige hållits i hela landet. 

Överförmyndarnämndens administration är placerad i Åmål och personalen anställda av Åmåls 

kommun. Nämnden är ansvarig för att verksamheten organiseras, bemannas och utrustas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. En gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner, 

kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas 

från och med den 1 januari 2015.  

2. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, 

Åmåls och Årjängs kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilaga 

1 och 2.  

4. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt 

upprättat förslag. 
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Forts KF § 240,   Forts KS § 277,  KSAU § 147 

 

5. Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav Bengtsfors, 

Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun 

utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2018.  

6. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 

2018. Åmåls kommun utser samtidigt en vice ordförande i nämnden för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2015. Posten som vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de 

deltagande kommunernas företrädare.  

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder för att den gemensamma 

överförmyndarnämnden ska kunna träda i kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att 

nödvändiga medel tillförs den blivande verksamheten under 2014. 

8. Ovanstående beslutssatser punkterna 1-6 gäller under förutsättning av likalydande beslut 

fattas av fullmäktige i Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ovanstående punkter.  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsen möte behandlas : 
1. Tjänsteskrivelse från Årjängs kommunchef Ingemar Rosén och kommunjurist Katarina 

Lundin som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

2. Reglemente för sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

3. Avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om 

överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd som inkom till kanslienheten 17 oktober 2014. 

 

Förändringar har gjorts avseende rapportering av ekonomi och kostnadsberäkningar i avtal och 

reglemente. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nedanstående punkter: 

 

1. En gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner, 

kallad sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas 

från och med den 1 januari 2015.  

2. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, 

Åmåls och Årjängs kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilaga 

1 och 2.  

4. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt 

upprättat förslag.  

5. Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav Bengtsfors, 

Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun 

utser två ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2018.  
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Forts KF § 240 

Forts KS § 277 

 

6. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 

2018. Åmåls kommun utser samtidigt en vice ordförande i nämnden för perioden 1 januari 

2015 till 31 december 2015. Posten som vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de 

deltagande kommunernas företrädare.  

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder för att den gemensamma 

överförmyndarnämnden ska kunna träda i kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att 

nödvändiga medel tillförs den blivande verksamheten under 2014. 

8. Ovanstående beslutssatser punkterna 1-6 gäller under förutsättning av likalydande beslut 

fattas av fullmäktige i Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 260-284 

 

Christer Törnell (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, punkterna 1 – 8, 

att inrätta gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2015. 

 

Kommunfullmäktige upphäver därmed sitt beslut 2014-06-18, KF § 130. 

 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

Bengtsfors kommun,  

Säffle kommun,  

Årjängs kommun 

Enhetschef överförmyndarverksamheten 
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KF § 241 

KS § 274 

KSAU § 142   dnr KS 2014/273 

 

Arvoden till förtroendevalda 2015 

 

Beloppsbilaga 2015 till arvodesreglemente för Åmåls kommun daterad 15 oktober 2014 behandlas. 

 

Förtydligande görs att beslut måste fattas kring arvode till ledamöter i den nya 

överförmyndarnämnden och arvode till kulturutskottet. Kulturutskottet kommer att hålla sammanträde 

fyra gånger per år. Tillväxtutskottet kommer i fortsättningen heta arbetsmarknads- och 

tillväxtutskottet. 

 

Beloppsbilagan föreslås gälla från och med 1 januari 2015 och är baserad på riksdagsledamöternas 

arvode, som från och med 1 november 2014 uppgår till 61 000 kronor per månad. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de uppdaterade arvodena för Åmåls kommun 

som presenteras nedan:   

 
Sammanträdesarvode

Tjänstgörande ledamöter får följande sammanträdesarvode:

• Första timmen 296 kronor

• Därefter påbörjade halvtimmar 74 kronor

Närvarande ersättare som inte tjänstgör får hälften så mycket som ordinarie ledamöter.

Det maximala sammanträdesarvodet per dag 740 kronor

Årsarvode till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförandes årsarvode per månad 48.800 kronor

Årsarvode till övriga ordförande och kommunrevisionens ledamöter

Organ Ordförande 1:e vice ordf 2:e vice ordf

Kommunfullmäktige 1.952 kr/mån 0 kr 0 kr

 - beredning 976 kr/mån 0 kr 0 kr

(under månad som beredning arbetar)

Kommunstyrelsen

 - arbetsutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr

 - budgetutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr

 - arbetsmarknads- och tillväxtutskott 976 kr/mån 0 kr 0 kr
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Forts KF §  241,  Forts KS § 274, Forts KSAU § 142 

 

Årsarvode till övriga ordförande och kommunrevisionens ledamöter, forts

Organ Ordförande 1:e vice ordf 2:e vice ordf

Barn- och utbildningsnämnd 3.416 kr/mån 0 kr 0 kr

Vård- och omsorgsnämnd 3.904 kr/mån 0 kr 0 kr

Bygg- och miljönämnd 1.464 kr/mån 0 kr 0 kr

Valnämnd 0 kr 0 kr 0 kr

 - valår 244 kr/mån 0 kr 0 kr

Teknik- och fritidsnämnd 3.416 kr/mån 1.952 kr/mån 0 kr

Säffle-Åmål

Organ Samtliga ledamöter

Kommunrevision 976 kr/mån

Årsarvode till oppositionen

Årsarvoden till oppositionen per månad 14.640 kronor  
__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att utskottet ska kallas tillväxt- och arbetsmarknadsutskott, 

inte arbetsmarknads- och tillväxtutskott. Vidare förs samtal om årsarvode för ordförande i 

kulturutskottet och överförmyndarnämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande kompletteringar till 

arvodesreglementet, punkt 5: 

 Kulturutskottet läggs till med samma förutsättningar som övriga kommunstyrelsens 

utskott 

 Överförmyndarnämnden läggs till med samma förutsättningar som bygg- och 

miljönämnden 

 Tillväxtutskottet ändras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 
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Forts KF § 241 
Forts KS § 274 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 

att godkänna den föreslagna beloppsbilagan samt komplettera med arvoden för kulturutskottet  

och överförmyndarnämnden. 

 

Jäv 

 

På grund av jäv deltar inte Cecilia Gustafsson (S) i handläggningen av detta ärende. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 285-287 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 

 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande kompletteringar till arvodesreglementet, punkt 5: 

 

 Kulturutskottet läggs till med samma förutsättningar som övriga kommunstyrelsens 

utskott 

 Överförmyndarnämnden läggs till med samma förutsättningar som bygg- och 

miljönämnden 

 Tillväxtutskottet ändras till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten 

Personalenheten 

Lönekontoret 

Överförmyndarenheten 
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KF § 242 

 

KS § 275 

KSAU § 144   dnr KS 2014/191 

 

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad enhetschef, arbete och försörjning Ulrika Kvamme och 

utredare/verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 16 oktober 2014 behandlas. 

2. Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun inklusive två bilagor. 

 

Om man skulle ställa högre krav på cykelhjälm än vad lagstiftningen i Sverige kräver skulle kunna få 

långtgående konsekvenser varför det istället föreslås en komplettering om att cykelhjälp bör 

användas. Kompletteringen finns under rubriken ”Cykel”: Cykelhjälm bör användas och ska 

tillhandahållas av kommunen.  

 

Diskussion som rör risken med hantering av telefon under bilkörning uppkom under en förhandling 

enligt medbestämmandelagen och därför föreslås ett tillägg under rubriken ”Resor med bil”: Som 

förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda 

utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. 

 

Det föreslås en ny rubrik ”Riskområden”, i Rese- och transportpolicyn för Åmåls kommun där 

följande formulering lyder: De som berörs av denna rese- och transportpolicy bör inte befinna sig på 

platser eller resa till områden med förhöjd säkerhetsrisk. Vid bedömningen ska hänsyn tas till svenska 

myndigheters rekommendationer.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och transportpolicyn för Åmåls 

kommun.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Sven Callenberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och transportpolicyn för Åmåls 

kommun.  

__________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 288-301 
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Forts KF § 242 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta rese- och transportpolicyn för Åmåls kommun.  

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Tillförordnad enhetschef arbete och försörjning Ulrika Kvamme 

- Utredare/verksamhetsutvecklare Annika Brodén 

- Kommunchef Jeanette Lämmel 

- Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KF § 243 

 

KS § 280                                                              KS 2013/12 

 

Ägardirektiv till Stadsnät i Åmål AB angående förtätning av stamnät 

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel behandlas. Dokumentet inkom till kanslienheten 

11 november 2014. 

 

Det finns ett nationellt mål avseende tillgång till bredband. Det sägs att 90 procent 

av befolkningen ska ha tillgång till ett bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit per sekund 

senast år 2020. Utifrån detta har Åmåls kommun satt upp motsvarande mål och som en konsekvens 

bildat ett helägt kommunalt bolag, Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), som initialt fått i uppdrag att bygga 

ut ett fibernät i Åmåls tätort. För landsbygden avsattes år 2013 sex miljoner kronor för att bygga 

fibernät. Avsikten med detta var att stötta föreningarna med ett stamnät och de så kallade ”vita 

fläckarna” var prioriterade. För att ge alla fiberföreningar möjlighet att bygga sina föreningsnät 

behöver stamnätet utökas. Under våren 2014 fattades beslut om att se över möjligheten att bygga ett 

kommunalt stamnät på landsbygden, vilket resulterade i en projektering avseende detta. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ägardirektiv till SÅAB avseende ansvar för utbyggnad av 

stamnät på landsbygden samt förslag på finansiering. (2014-10-15, KS § 244) 

 

Kommunchefen lämnar nu förslag på detta. 

 

Vid mötet presenterar vd Magnus Dalsbo att bedömd hyra för stamnätet, fullt utbyggt, uppskattas till 

1,3 miljoner kronor per år. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, som ett ägardirektiv, att besluta: 

 

 Att Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) ska ta ansvar för utbyggnad av stamnät på landsbygden i 

enlighet med genomförd projektering. 

 Att stamnätet på landsbygden ska som investering finansieras via extern upplåning av SÅAB. 

 Att Åmåls kommun går i borgen för lån upp till 20 mkr. 

 Att Åmåls kommun hyr, för självkostnad, stamnätet av SÅAB. 

__________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 302-305 
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Forts KF § 243 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar, som ett ägardirektiv:  

 

 Att Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) ska ta ansvar för utbyggnad av stamnät på landsbygden i 

enlighet med genomförd projektering. 

 Att stamnätet på landsbygden ska som investering finansieras via extern upplåning av SÅAB. 

 Att Åmåls kommun går i borgen för lån upp till 20 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SÅAB:s låne- 

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 000 000 kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp. 

 Att Åmåls kommun hyr, för självkostnad, stamnätet av SÅAB 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- SÅAB 

- Ekonomichefen 
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KF § 244 

 

KS § 273 

KSAU § 141   dnr KS 2014/257 

 

Delårsrapport januari-augusti 2014 – Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 

och Årjäng 

 

Delårsrapport januari-augusti 2014 avseende samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle och Årjäng daterad 19 september 2014 behandlas. 

 

Prognosen för 2014 är ett överskott på 2 244 000 kronor. Förbundet fick inför 2014 besked om ett 

minskat statligt bidrag som sedan i april 2014 ökades till det av förbundet äskade bidraget. Förbundet 

har totalt med egna medel 8 643 000 kronor. Av dessa meddela har man budgeterat 7 062 000 kronor 

2014. Överskottet beror på ej budgeterade medel från 2013 på 1 581 000 kronor och på ett 

prognostiserat överskott i årets budget om 663 000 kronor. Fler nya insatser har startat men inte alltid 

i den omfattning som var avsikten. Diskussioner kring hur vi kan öka ”integrerad samverkan” har 

fortsatt under året. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som redan finns utan 

komplettera den.  

 

Styrelsen har fattat beslut om att mer långsiktigt finansiera coacher/koordinatorer till stöd för personer 

med många myndigheter inblandade. En viktig målgrupp är unga med funktionshinder. De har under 

året fått ökade insatser i flera av kommunerna.  I tre av kommunerna pågår ett arbete med att på ett 

bättre sätt nå ut och stötta företag som är villiga att möta målgruppen i form av praktikplatser och 

anställningar.  

 

Under våren har insatser inom psykiatrin i Värmland skett i Årjäng för unga med psykisk ohälsa. 

Insatsen är en del av ett utvecklingsprojekt lett av Arvikas psykiatrienhet. Insatsen utvecklar 

samverkan kring unga och ger dem snabba tidiga insatser för att korta behandlingstiden och 

återgången till jobb/studier. Integrationspaketet som innehåller förstärkt undervisning i 

omvärdskunskap och mattematik, studiebesök i syfte att öka kunskapen om Sverige och svenska 

bedrivits i Dals-Ed.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) bifall till rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 
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Forts KF § 244 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 306-321 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Samordningsförbundet 
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KF § 245 

 

Annonsering av fullmäktiges sammanträden inför kommande mandatperiod 

 

Ordföranden redogör för utsänt förslag angående annonsering inför 

kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden, bilaga 322 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att annonserna avseende fullmäktiges möten 

ska omfatta tid och plats och i förekommande fall eventuella föredrag/informations- 

punkter. Annonsering ska ske i lokaltidning. 

 

_______________________ 
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Mötet ajourneras mellan kl 19.10 – 19.30 

 

------------------ 
 

I samband med ajourneringen genomförs val avseende ombud till 

Sveriges Kommuner och Landstings kongress enligt direktiv från 

förbundets valnämnd. 

 

-------------------
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KF § 246 

 

VB § 1    2014/244   

 

Ordningen för ersättarnas inkallande i styrelse och nämnder under perioden 2015-2018 jämte 

notering om samverkan 

 

Ordföranden meddelar att skrivelse har inkommit från Arbetarepartiet Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet daterad 17 september 2014 om valteknisk samverkan under 

mandatperioden.  

 

Vidare har skrivelse daterad 10 oktober 2014, från Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna inkommit om valsamverkan under mandatperioden under namnet Allians för 

Åmål. 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår fullmäktige att notera följande inkallandeordning för Allians för Åmål: I 

första hand ersätts ordinarie ledamot med en ersättare från samma parti, i andra hand i den turordning 

ersättaren är vald inom den valtekniska uppgörelsen.  

 

Vad gäller inkallandeordning för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet behandlas detta 

på fullmäktiges möte.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 1 

 

Ordföranden meddelar att inkallandeordningen för majoriteten: Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet är densamma som Allians för Åmål meddelade valberedningen vid dess möte, 

nämligen: I första hand ersätts ordinarie ledamot med en ersättare från samma parti, i andra 

hand i den turordning ersättaren är vald inom den valtekniska uppgörelsen. 

 

Anne Sörqvist (C) för Allians för Åmål lämnar följande förslag, med ändring från valberedningens 

möte, avseende inkallandeordningen under perioden 2015-2018: 

  

För kommunstyrelsen:  Är en av de ordinarie ledamöterna frånvarande ersätts denne i första hand av 

ersättare från eget parti, i andra hand av ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot och i tredje 

hand träder ersättare in i den ordning de är valda. 

Är samtliga ledamöter från ett parti frånvarande ersätts den ene i första hand av ersättare från eget 

parti och den andre av ersättaren från parti som inte har ordinarie ledamot och i tredje hand träder 

ersättare in i den ordning de är valda. 

 

För vård- och omsorgsnämnden:  Är ledamot frånvarande ersätts denna i första hand av ersättare 

från Centerpartiet, i andra hand av ersättare från eget parti och i tredje hand träder ersättare i in den 

ordning de är valda. 

 

Övriga nämnder och styrelser:  Är ordinarie ledamot frånvarande ersätts denne  i första hand 

av ersättare från eget parti och i andra hand träder ersättare i i den ordning de är valda. 
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Forts KF § 246 

 

Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger: valberedningens förslag, ordförandens 

förslag för majoriteten och Anne Sörqvist (C), Allians för Åmål, med reviderat förslag 

jämfört med förslaget vid valberedningens möte. 

 

Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat 

i enlighet med ordförandens förslag och Anne Sörqvists reviderade förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ordningen vid inkallande i styrelse och nämnder under perioden 

2015-2018 ska vara: 

För samverkansgruppen Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:  

I första hand ersätts ordinarie ledamot med en ersättare från samma parti, i andra 

hand i den turordning ersättaren är vald inom den valtekniska uppgörelsen. 

 

För Allians för Åmål:  

Kommunstyrelsen:  Är en av de ordinarie ledamöterna frånvarande ersätts denne i första hand av 

ersättare från eget parti, i andra hand av ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot och i tredje 

hand träder ersättare in i den ordning de är valda. 

Är samtliga ledamöter från ett parti frånvarande ersätts den ene i första hand av  ersättare från eget 

parti och den andre av ersättaren från parti som inte har ordinarie ledamot och i tredje hand träder 

ersättare in i den ordning de är valda. 

 

Vård- och omsorgsnämnden:  Är ledamot frånvarande ersätts denna i första hand av ersättare från 

Centerpartiet, i andra hand av ersättare från eget parti och i tredje hand träder ersättare in i den 

ordning de är valda. 

 

Övriga nämnder och styrelser:  Är ordinarie ledamot frånvarande ersätts denne  i första hand 

av ersättare från eget parti och i andra hand träder ersättare in i den ordning de är valda. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Styrelse och nämnder 
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KF § 247 

 

VB § 2    

 

Val av kommunstyrelse – 11 ledamöter och 11 ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i 

kommunstyrelsen för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

 

S Michael Karlsson  

S Ewa Arvidsson  

S Mikael Norén 

S Olof Eriksson   

S Wilhelm Bodmark  

MP Lotta Robertsson Harén  

C Anne Sörqvist   

C Lars-Olov Ottosson  

M Johan Paulsson  

M Ulla Berne   

FP Jan-Eric Thorin  

 

och som ersättare: 

 

S Christer Örtegren    

S Rolf Lindström  

S Cecilia Gustafsson 

S Fredrik Bengtsson   

V Rolf Bergström   

MP Magnus Nilsson   

C Thomas Fridlund   

KD Christer Törnell   

M Michael Karlsson   

FP Håkan Sandberg   

FP Thomas Olson  

 

Som ordförande föreslås Michael Karlsson (S) och som 1:e vice ordförande Ewa Arvidsson (S). Som 

2:e vice ordförande föreslås Anne Sörqvist (C). 

__________________ 

 

 Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 2 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar i tillägg att 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen benämns 

oppositionsföreträdare. 
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Forts KF § 247 

 

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

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, valberedningens 

förslag och Anne Sörqvists (C) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i 

enlighet med dessa. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska benämnas 

oppositionsföreträdare. 

 

_____________________ 
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KF § 248 

 

VB § 3    

 

Val av barn- och utbildningsnämnd – 9 ledamöter och 9 ersättare, ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i barn- och 

utbildningsnämnden för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

 

S Olof Eriksson   

S Fredrik Bengtsson   

V Per- Arne Andersson    

S Linda Strand   

MP Lisa Malm  

FP Klas Häggström  

C Tomas Fridlund  

C Cecilia Sandén   

M Ann Ottosson  

 

och som ersättare: 

 

S Cajsa Branchetti Hallberg  

S Sofia Karlsson  

MP Christoffer Karlsson  

S Cyril Nouvel   

V Robbin Larsson   

C Sven Callenberg  

M Jörgen Eliasson  

KD Harald Hårdstedt  

FP Håkan Sandberg   

 

Som ordförande föreslås Olof Eriksson (S) och som 1:e vice ordförande Fredrik Bengtsson (S). Som 

2:e vice ordförande föreslås Klas Häggström (FP). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 3  

 

Anne Sörqvist (c), för Allians för Åmål, föreslår följande ändringar: Charles MacWange (KD) 

ersätter Harald Hårdstedt (KD) samt skiftar turordningsplats med Håkan Sandberg (FP). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, Anne Sörqvists (C) 

ändringsförslag och valberedningens förslag. 

  

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med 

dessa. 
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Forts KF § 248  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt med de 

ändringar som föreslagits av Anne Sörqvist (C) för Allians för Åmål.  

 

S Olof Eriksson   

S Fredrik Bengtsson   

V Per- Arne Andersson  

S Linda Strand   

MP Lisa Malm  

FP Klas Häggström  

C Tomas Fridlund  

C Cecilia Sandén   

M Ann Ottosson   

 

och som ersättare: 

 

S Cajsa Branchetti Hallberg  

S Sofia Karlsson  

MP Christoffer Karlsson  

S Cyril Nouvel  

V Robbin Larsson    

C Sven Callenberg  

M Jörgen Eliasson   

FP Håkan Sandberg  

KD  Charles MacWange   

 

Som ordförande väljs Olof Eriksson (S) och som 1:e vice ordförande Fredrik Bengtsson (S).  

Som 2:e vice ordförande väljs Klas Häggström (FP). 

__________________ 
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KF § 249 

 

VB § 4    

 

Val av bygg- och miljönämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande 

och 2:e vice ordförande för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i bygg- och 

miljönämnden för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

S Wilhelm Bodmark   

S Barbro Axelsson   

S Sofia Karlsson  

C Sven Callenberg  

M Michael Karlsson   

 

och som ersättare: 

 

S Pertti Rolöf  

S Per Källvik  

S Ingvar Larsson  

C Bengt Olsson  

FP Rebecca Asp Olson  

 

Som ordförande föreslås Wilhelm Bodmark (S) och som 1:e vice ordförande Barbro Axelsson (S). 

Som 2:e vice ordförande föreslås Sven Callenberg (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 4 

 Inlägg görs av Wilhelm Bodmark (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

____________________ 
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KF § 250 

 

VB § 5    

 

Val av vård- och omsorgsnämnd – 9 ledamöter och 9 ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande 

och 2:e vice ordförande för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

 

S Ewa Arvidsson  

MP Birgit Karlsson  

S Cecilia Gustafsson  

V Christina Wallin  

S Rolf Lindström  

M Barbro Spjuth  

C Anelia Dotcheva  

FP Håkan Sandberg  

KD Inger Herfindal   

 

och som ersättare: 

 

S Anette Andersson  

S Ida Carlsson Glavmo   

V Peter Olsson  

S Anders Hög  

S Göran Ekman  

C Kurt Svensson  

M Namita Magnusson    

FP Eivor Leander  

FP Nada Cvijanovic  

 

Som ordförande föreslås Ewa Arvidsson (S) och som 1:e vice ordförande Birgit Karlsson (MP). Som 

2:e vice ordförande föreslås Barbro Spjuth (M). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 5 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

________________________
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KF § 251 

 

VB § 6    

 

Val av valnämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i valnämnden 

för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

 

S Göran Ekman   

S Cecilia Gustafsson   

V Peter Sund  

C Stellan Andersson  

M Ulla Berne  

 

och som ersättare: 

 

MP Birgit Karlsson  

S Anita Larsson  

S Joachim Örtegren  

FP Peter Stenberg  

KD Lillemor Hårdstedt  

 

Som ordförande föreslås Göran Ekman (S) och som 1:e vice ordförande Cecilia Gustafsson (S). Som 

2:e vice ordförande föreslås Stellan Andersson (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 6 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

_______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 54(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 252 

 

VB § 7    

 

Val av ledamöter i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål – 6 ledamöter och 6 ersättare för 

perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 samt val av ordförande för perioden 2015-01-01 till 2016-

12-31 

 

Åmåls kommun utser sex ledamöter och sex ersättare. Övriga ledamöter och ersättare i nämnden utses 

av Säffle kommun. 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i teknik- och 

fritidsnämnden för tiden 2015-01-01 till 2016-12-31: 

 

S Mikael Norén  

S Tommy Lerhman  

V Rolf Bergström  

C Niklas Johansson     

KD Christer Törnell  

M Joachim Adolfsson  

 
och som ersättare: 

 

MP Christoffer Karlsson  

S Sahir Al Dousari  

S Patrik Edvinsson 

C Peter Håkanson  

M Patrik Sandvall  

FP Anders Hansson  

 

Som ordförande under perioden 2015-01-01 till 2016-12-31 föreslås Mikael Norén (S). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 7 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

___________________



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 55(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 253 

 

VB § 8    

 

Val av överförmyndarnämnd, 2 ledamöter och 2 ersättare och ordförande för mandatperioden 

2015-01-01 till 2018-12-31, samt vice ordförande för 2015-01-01 till 2015-12-31 

 

Åmåls kommun väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga tre ledamöter och tre ersättare väljs av 

övriga deltagande kommuner.  

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i 

överförmyndarnämnden för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

S Cecilia Gustafsson  

KD  Christer Törnell  

 

och som ersättare: 

S Olof Eriksson 

M Ulla Berne  

 

Som ordförande föreslås Cecilia Gustafsson (S) för hela mandatperioden och som vice ordförande 

under 2015 föreslås Christer Törnell (KD).  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga § 8  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

______________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 56(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 254 

 

VB § 9    

 

Val av krisledningsnämnd - 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande 

och 2:e vice ordförande  för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31  

 

Enligt krisledningsnämndens reglemente utgörs krisledningsnämnden av samma ledamöter som 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i 

krisledningsnämnden för tiden 2015-01-01 till 2018-12-31: 

 

S Michael Karlsson  

S Ewa Arvidsson   

MP Lotta Robertsson Harén  

C Anne Sörqvist  

M Ulla Berne  

 

och som ersättare: 

 

S Olof Eriksson  

S Barbro Axelsson   

S Mikael Norén  

M Michael Karlsson  

FP Jan-Erik Thorin  

 

Vid kommunfullmäktiges möte väljs presidium för krisledningsnämnden. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 9  

 

Ordföranden föreslår som presidium för krisledningsnämnden, som ordförande Michael Karlsson (S) 

1:e vice ordförande Ewa Arvidsson (S) och som 2:e vice ordförande Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Vidare beslutar fullmäktige välja Michael Karlsson (S) till ordförande, Ewa Arvidsson (S) 

som 1:e vice ordförande och som 2:e vice ordföranden väljs Anne Sörqvist (C). 

 

____________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 57(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 255 

 

VB § 10    

 

Nominering av en auktoriserad revisor och en ersättare samt val av två lekmannarevisorer i 

Åmåls Kommunfastigheter AB från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma efter 

nästa kommunalval 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att som auktoriserad revisor respektive ersättare till 

Åmåls kommunfastigheter AB nomineras Mattias Eriksson respektive Anders Naeslund från KPMG. 

 

Som lekmannarevisorer föreslås kommunfullmäktige välja Holger Jonasson (KD) och Inga Engström 

(S). 

 

Perioden som avses är från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma efter nästa 

kommunalval. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 10 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar nominera Mattias Eriksson, KPMG, som auktoriserad revisor 

med Anders Naeslund, KPMG som ersättare i Åmåls Kommunfastigheter AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslutar vidare i enlighet med valberedningens förslag välja 

Holger Jonasson (KD  och Inga Engström (S),    som lekmannarevisorer, från ordinarie stämma 2015 

till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval. 

 

____________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 58(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 256 

 

VB § 11      

 

Entledigande av nuvarande styrelse från och med 2015-01-01  och val av ny styrelse för Åmåls 

Kommunfastigheter AB – 7 ledamöter och 7 suppleanter, ordförande och vice ordförande för 

perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i styrelsen för 

Åmåls Kommunfastigheter AB för perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa 

kommunalval: 

 

S Gunnar Kvamme  

S Annette Wennersten  

MP Christoffer Karlsson  

S Linda Strand  

C Peter Håkanson  

M Michael Karlsson  

KD Harald Hårdstedt 

  

och som suppleanter: 

 

S Göran Ekman   

S Anders Hög  

S Björn Weiderstrand  

S Sahir Al Dousari  

C Cecilia Sandén  

M Nina Lindberg   

FP Peter Stenberg  

 

Som ordförande föreslås Gunnar Kvamme (S) och som vice ordförande Peter Håkanson (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB §11  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om entledigande av nuvarande styrelse för Åmåls Kommun- 

fastigheter AB från och med 1 januari 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslutar om val  i enlighet med valberedningens förslag.  

 

______________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 59(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 257 

 

VB § 12    

 

Nominering av auktoriserad revisor och en ersättare samt val av två lekmannarevisorer i 

Stadsnät i Åmål AB för perioden från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma efter 

nästa kommunalval 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att som auktoriserad revisor respektive ersättare till 

Stadsnät i Åmål AB nomineras Mattias Eriksson respektive Anders Naeslund från KPMG. 

 

Som lekmannarevisorer föreslås kommunfullmäktige välja Holger Jonasson (KD) och Inga Engström 

(S). 

 

Perioden som avses är från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma efter nästa 

kommunalval. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 12  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar nominera Mattias Eriksson, KPMG, som auktoriserad revisor 

med Anders Naeslund, KPMG, som ersättare, i Stadsnät i Åmål AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslutar vidare, i enlighet med valberedningens förslag, välja 

Holger Jonasson (KD),     och Inga Engström (S),     som lekmannarevisorer, från ordinarie stämma 

2015 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval. 

 

____________________ 

 

  

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 60(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 258 

 

VB § 13    

 

Entledigande av nuvarande styrelse från och med 2015-01-01 och val av ny styrelse för 

Stadsnät i Åmål AB  – 5 ledamöter och  5 suppleanter, ordförande och vice ordförande för 

perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i styrelsen för 

Stadsnät i Åmål AB för perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval: 

 

S Göran Karlsson 

S Tommy Lehrman  

S Ida Carlsson Glavmo  

C Peter Håkanson  

M Michael Karlsson  

 

och som suppleanter: 

 

S Wilhelm Bodmark  

S Cecilia Gustafsson  

S Joachim Örtegren 

C Cecilia Sandén  

M Nina Lindberg  

 

Som ordförande föreslås Göran Karlsson (S) och som vice ordförande Peter Håkanson (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 13  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om entledigande av nuvarande styrelse för Stadsnät i Åmål AB 

från och med 1 januari 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslutar om val i enlighet med valberedningens förslag.  

 

____________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 61(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 259 

 

VB § 14    

 

Entledigande av  nuvarande styrelse från och med 2015-01-01 och val av ny styrelse   

för Jollen i Åmål AB - 5 ledamöter, ordförande och vice ordförande för perioden  

2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande till ordinarie ledamöter i styrelsen för 

Jollen i Åmål AB för perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval: 

 

S Gunnar Kvamme  

S Annette Wennersten  

MP Christoffer Karlsson  

C Sven Callenberg  

M Nina Lindberg  

 

Som ordförande föreslås Gunnar Kvamme (S) och som vice ordförande Sven Callenberg (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 14 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om entledigande av nuvarande styrelse för Jollen i Åmål AB 

från och med 1 januari 2015. 

 

Kommunfullmäktiges beslutar om val i enlighet med valberedningens förslag.  

 

_________________ 

  



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 62(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 260 

 

VB § 15    

 

Val av en ledamot och en ersättare i Fyrbodals kommunalförbund för perioden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen förslår kommunfullmäktige att för perioden 2015-2018 välja Michael Karlsson (S) 

som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund och som ersättare Anne Sörqvist (C). 

 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 15 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja Michael Karlsson (S), 

 , som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund och som ersättare väljs Anne Sörqvist (C),  , för 

perioden 2015-2018. 

 

______________________ 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 63(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 261 

 

VB § 16    

 

Val av en revisor till Fyrbodals kommunalförbund för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen förslår kommunfullmäktige att för perioden 2015-2018 välja Lennart Hansson (FP) 

som revisor i Fyrbodals kommunalförbund. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga  VB § 16 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att för perioden 2015-2018 

välja Lennart Hansson (FP),   , som revisor i Fyrbodals kommunalförbund. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till  

- Fyrbodals kommunalförbund 

- Lennart Hansson 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 64(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 262 

 

VB § 17    

 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund för perioden 

2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen förslår kommunfullmäktige att för perioden 2015-2018 välja Michael Karlsson (S) 

och Anne Sörqvist (C) som ledamöter i Dalslandskommunernas kommunalförbund. Som ersättare 

föreslås Ewa Arvidsson (S) och Ulla Berne (M) väljas. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 17  

 

Anne Sörqvist (c), för Allians för Åmål, föreslår följande ändring: Ann Ottosson (M) 

ersätter Ulla Berne (M) som ersättare i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, Anne Sörqvists (C) 

ändringsförslag och valberedningens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med 

dessa. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar välja som ledamöter i Dalslandskommunernas kommunalförbund 

för perioden 2015-2018: 

 

(S)   Michael Karlsson  

(C) Anne Sörqvist  

 

Och som ersättare: 

 

(S) Ewa Arvidsson  

(M) Ann Ottosson  

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Dalslandskommunernas kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 65(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 263 

 

VB § 18    

 

Nominering av revisor i Dalslandskommunernas kommunalförbund för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen förslår kommunfullmäktige att för perioden 2015-2018 nominera Lennart Hansson 

(FP) som revisor i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 18  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att för perioden 2015-2018 

nominera Lennart Hansson (FP),  , som revisor i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kommunfullmäktige Melleruds kommun 

- Lennart Hansson 

- Dalslandskommunernas kommunalförbund 

  



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 66(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 264 

 

VB § 19    

 

Val av en ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och 

Årjäng för perioden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Göran Ekman (S) som ledamot i styrelsen för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng för perioden 2015-2018. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 19 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja Göran Ekman (S),  , som 

ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng för 

perioden 2015-2018. 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Samordningsförbundet 

- Göran Ekman 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 67(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 265 

 

VB § 20    

 

Val av ledamot till valberedningen i Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Laila Andrén (S) som ledamot valberedningen i 

Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 20  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja Laila Andrén (S), 

 , som ledamot valberedningen i Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Dalslands turist AB 

- Laila Andrén 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 68(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 266 

 

VB § 21    

 

Nominering av 2 ledamöter till styrelsen för Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att nominera Michael Karlsson (S) och Sten Nilsson 

som ledamöter i styrelsen för Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 21 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter i styrelsen för Dalslands Turist AB 

för perioden 2015-2018 nominera: 

 

(S)    Michael Karlsson 

         Sten Nilsson  

 

___________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 69(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 267 

 

VB § 22    

 

Nominering av lekmannarevisor i Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att nominera Lennart Hansson (FP) som 

lekmannarevisor i Dalslands Turist AB för tiden 2015-2018. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 22 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att för perioden 2015-2018 

nominera Lennart Hansson (FP),  , som revisor i Dalslands Turist AB. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Dalslands Turist AB 

- Lennart Hansson



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 70(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 268 

 

VB § 23    

 

Val av ombud till Dalslands Turist AB:s stämmor under mandatperioden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Laila Andrén (S) som ombud till Dalslands 

Turist AB:s stämmor under mandatperioden. 

 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB 23  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja Laila Andrén (S), 

 , som ombud till Dalslands Turist AB:s stämmor under mandatperioden 2015-2018. 

 

______________________ 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 71(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 269 

VB § 24    

 

Val av 8 nämndemän vid tingsrätten för  2015 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att som nämndemän vid tingsrätten för tiden 2015-2018 

välja: 

 

S Inga Engström  

V Christina Wallin  

MP Sara Vogel Rödin  

S Christer Örtegren   

C Kurt Svensson  

M Ulla Berne  

KD Peter Landälv  

FP Jan-Erik Thorin  

__________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 24  

 

Ordföranden Laila Andrén, för Majoriteten, meddelar att Sara Vogel Rödin (MP) dragit tillbaka sitt 

uppdrag och föreslår istället Rolf Lindström (S) som nämndeman. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, ordförandens  

ändringsförslag och valberedningens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med 

dessa. 

 

Vid fullmäktiges möte informerar Jan-Eric Thorin (FP) om att nämndemännen ska väljas på ett år 

på grund av ändrad mandattid för nämndemän.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktiges beslutar välja nämndemän för 2015 enligt följande:  

 

S Inga Engström  

V Christina Wallin  

S Rolf Lindström  

S Christer Örtegren   

C Kurt Svensson  

M Ulla Berne  

KD Peter Landälv  

FP Jan-Erik Thorin  

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: Tingsrätten 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-11-26 72(80) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 270 

 

VB § 25    

 

Nominering av vigselförrättare för tiden 2015-2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår fullmäktige att nominera följande fyra vigselförrättare: 

 

Michael Karlsson (S  

Jeanette Lämmel 

Ida Rådman   

Kurt Svensson (C ) 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 25  

 

Michael Karlsson (S) meddelar att Jeanette Lämmel dragit tillbaka sin nominering och föreslår 

att fullmäktige tillsvidare nominerar 3 vigselförrättare. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, Michael Karlssons 

(S)  ändringsförslag och valberedningens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige 

beslutat i enlighet med dessa. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar att som vigselförrättare för perioden 2015-2018 hos länsstyrelsen 

nominera: 

 

Michael Karlsson (S) 

Kurt Svensson (C ) 
Kanslichef Ida Rådman 

  

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 271 

 

VB § 26    

 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare att ingå i styrelsen för Stiftelsen Årbols Skolmuseum samt en 

godkänd revisor för tiden 2015 – 2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Rolf B Andersson (S) och Gun-Britt Larsson 

(FP) som ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Årbols Skolmuseum för tiden 2015 – 2018. Som 

ersättare föreslås Mikael Norén (S) och Klas Häggström (FP) väljas.  

 

Frågan om revisor behandlas direkt på fullmäktiges möte. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 26  

 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att som godkänd revisor för Stiftelsen Årbols Skolmuseum 

välja Magnus Körling, Mellerud,  för tiden 2015-2018. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja som ledamöter: 

 

(S) Rolf B Andersson   

(FP)        Gun-Britt Larsson  

 

Och som ersättare: 

(S)          Mikael Norén  

(FP)        Klas Häggström  

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att som godkänd revisor välja Magnus Körling, 

Box 140, 464 23  Mellerud, för Stiftelsen Årbols Skolmuseum för tiden 2015-2018. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Stiftelsen Årbols Skolmuseum 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 272 

 

VB § 27    

 

Val av en ledamot och en suppleant att ingå i styrelsen för Dalslands Kanal AB för tiden 2015-

2018 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Gustav Wennberg (S) som ledamot i styrelsen 

för Dalslands Kanal AB för tiden 2015-2018. Som suppleant föreslås Anne Sörqvist (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 27 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja Gustav Wennberg (S), 

 ,  som ledamot i styrelsen för Dalslands Kanal AB för tiden 2015-2018.  

 

Som suppleant för samma tid väljs Anne Sörqvist (C ). 
__________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 273 

 

VB § 28    

 

Val av en ledamot och en ersättare att ingå i styrelsen för Åmåls Teaterförening för tiden  

2015-2018 

 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Göran Karlsson (S) som ledamot i styrelsen för 

Åmåls Teaterförening för tiden 2015-2018. Som ersättare föreslås Leif Aronsson (C). 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 28  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Göran Karlsson (S), 

 , som ledamot i styrelsen för Åmåls Teaterförening för tiden 2015-2018. 

 

Som ersättare i styrelsen för Åmåls Teaterförening för samma tid väljs Leif Aronsson (C). 

  

__________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 274 

 

VB § 29    

 

Nominering av begravningsombud för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att nominera Emil Radanov (C) som begravningsombud 

för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 29  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att hos länsstyrelsen  

nominera Emil Radanov (C ), som begravningsombud för perioden 2015-01-01—2018-12-31. 

 

____________________  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 

- Emil Radanov 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 275 

 

VB § 30    

 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar – 3 stycken inom tätort och 3 stycken inom 

område för jordbruk och skogsbruk för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 

 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Gustav Wennberg (S), Birgit Karlsson(MP) och 

Harald Hårdstedt (KD) som gode män vid lantmäteriförrättningar inom tätort för perioden 2015-01-01 

till 2018-12-31. 

 

Vidare förslås Christer Örtegren (S), Kurt Svensson (C) och Leif Aronsson (C) väljas som gode män 

vid lantmäteriförrättningar inom område jord- och skogsbruk för perioden 2015-01-01 till 2018-12-

31. 

__________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till valberedningens förslag i ärendet, bilaga VB § 30  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, välja gode män vid 

lantmäteriförrättningar för perioden 2015-01-01—2018-12-31 enligt följande: 

 

Inom tätorten 

(S) Gustav Wennberg  

(MP) Birgit Karlsson  

(KD) Harald Hårdstedt  

 

Inom område för jordbruk och skogsbruk 

(S) Christer Örtegren 

(C) Kurt Svensson  

(C) Leif Aronsson  

 

_____________________ 

  

Protokollsutdrag skickas till: 

- Lantmäteriet, Vänersborg 

- länsstyrelsen
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 276  KS dnr 2014/301 

 

Inkommen motion angående ombyggnad E45 

 

Ordföranden meddelar att följande motion inkommit till dagens sammanträde och delats ut 

vid mötet.  

 

Från Jan-Eric Thorin (FP), Håkan Sandberg (FP) och Thomas Olson (FP) angående 

uppdrag till kommunens representanter i Kommunalförbundet Fyrbodal att arbeta för 

snar ombyggnad av E45, sträckan Mellerud-Vänersborg.   Bilaga ärende 54 sid 324  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitterar denna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Kommunstyrelsens kansli 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 277  KS dnr 2014/310 

 

Inkommen interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

 

Till dagens möte har en interpellation inkommit ställd till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Olof Eriksson (S) från Håkan Sandberg (FP) angående Rösparksskolan. 

Interpellationen har delats ut vid sammanträdet. Bilaga ärende 54, sid 325. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid nästa fullmäktigemöte. 

 

__________________
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 278 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

Och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående möte 

 

Ärendet stryks då inget möte varit sedan föregående fullmäktige.  

 

 

KF § 279 

 

Meddelanden 

 

-  Protokoll från länsstyrelsen, daterat 2014-11-04, enligt vilket protokoll Michael Karlsson (M) 

    har utsetts till ny ledamot efter Ulf Hanstål (M) och Barbro Spjuth (M) till ny ersättare i 

    i fullmäktige. 

-  Protokoll från länsstyrelsen, daterat 2014-11-04, enligt vilket protokoll Lillemor Hårdstedt (KD) 

    utsetts till ny ersättare efter Holger Jonasson (KD). 

-  Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut kvartal 3, 2014 

    (enligt SoL och LSS) 

-  Meddelande om tolkning av kommunens regler angående oppositionsarvode 

 

Tomas Lindström (-) meddelar att han lägger ut fullmäktiges möten på Youtube och har för 

avsikt att göra det i fortsättningen också. Inlägg görs av Leif Aronsson (c), 2:e vice ordförande 

angående ansvarsförhållande vid publicering. 

   

KF § 280 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

_____________________ 

 


