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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                 18.30-20.55 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2  

Övriga deltagande   Kommunchef Jeanette Lämmel 
Kanslichef Ida Rådman 
Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, måndag 22 december 2014, kl 11.00 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 281-304 

Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Michael Norén                                         Kjell Kaså 

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

  

Sammanträdesdatum 2014-12-17 

Datum för 
anslags uppsättande 2014-12-22 

Datum för 
anslags nedtagande 2015-01-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2014-12-17 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Kurt Svensson (C) x fr kl 20.20 fr o m § 298     
Anne Sörqvist (C)   Emil Radanov (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   
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)   Pertti Rolöf (S) x       
Göran Karlsson (S) x    
Sofia Karlsson (S)   Patrik Edvinsson (S) x    
Ann Ottosson (M) x          
Alf Alfredsson (SD) x       
Tomas Lindström (-) x    
Jonatan Malm  (MP) x        
Peter Sund (V)   --------------------           
Bobo Bergström (V) x       
Dorentina Lulaj (S)                    Christer Örtegren (S) x       
Abetare Lulaj (S)   Göran Ekman (S)                        x     
Håkan Sandberg  (FP)  x             
Jan-Eric Thorin (FP) x         
Thomas Olson (FP) x           
Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande x        
Lotta Robertsson Harén, (MP) 1:e v ordf  x     
Laila Andrén (S), ordförande                     x    
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KF § 281 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
 
KF § 282 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 283 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden  justera dagens protokoll utses Michael Norén (S) och Kjell Kaså (C). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, måndag 22 december 2014, kl 11.00. 
 
 
KF § 284 
 
Dagordning 
 
Till dagens möte har två medborgarförslag inkommit och delats ut vid dagens möte. Dessa 
 behandlas under punkt 18. 
 
Dagordningen fastställes med dessa kompletteringar.  
 
______________________
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KF § 285 
 
KS § 297 KS 2014/107 
 
Taxa för räddningstjänsten 
 
Förslag till taxa för räddningstjänsten som inkom till kanslienheten 18 november 2014 behandlas.  
 
Taxan omfattar bland annat utbildningar, hyra av material, avgifter för automatiska brandlarm och 
tillsyn.        
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet ska revideras så att skillnaden mellan olika typer av 
fellarm på sidan 1 klargörs. Reviderat dokument överlämnas till fullmäktige för antagande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för räddningstjänsten att gälla från 1 
januari 2015. 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för räddningstjänsten att gälla från 1 januari 2015. 
 
___________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Räddningstjänsten 
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KF § 286 
 
KS § 290 KS 2014/306 
 
Utökad borgensram till Åmåls kommunfastigheter AB 
 
Tjänsteskrivelse från vd Magnus Dalsbo från 21 november 2014 behandlas.   
 
Åmåls kommun äger Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB). Kommunfullmäktige har beslutat att 
ÅKAB ska överta ägandet av stadshuset, kommunförrådet och ishall från kommunen. Vidare planerar 
ÅKAB att genomföra stambyte i vissa fastigheter. Därför vill ÅKAB få utökad kommunal borgen 
med 29 miljoner kronor, vilket innebär att kommunens totala borgensbelopp till bolaget skulle uppgå 
till 600 miljoner kronor.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Den totala borgenramen för Åmåls kommunfastigheter AB utökas med 29 miljoner kronor. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åmåls 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 4-5. 
 
Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till  kommunstyrelsen för att  riskanalys, med 
tanke på ränteprognoser (räntebubblor) framarbetas, att konsekvensanalys för respektive förvaltning 
presenteras - baserat på olika möjliga ränteutfall, att ny handlingsplan/nya ägardirektiv utarbetas med 
inriktning på att stärka Bolagets soliditet inför en kommande, sedan länge varslad, ränteuppgång, 
samt att kommunstyrelsen skriftligen presenterar en krisplan för hur man ämnar rädda Bolaget  om 
riksbankens ”worst case”-prognos för REPO-räntan (ökning med 5% inom en fyraårsperiod), skulle 
besannas. 
 
Michael Karlsson (S)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att den motivering som 
lämnades av Michael Karlsson (M) ovan, utgör tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Lindström (-) yrkar bifall till Michael Karlsson  (M) återremissyrkande. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att 3 förslag föreligger; kommunstyrelsens 
förslag, Michael Karlsson (M) återremissyrkande samt Michael Karlsson (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska avgöras 
idag. 
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Forts KF § 286 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns. Den som bifaller att 
ärendet ska återremitteras röstar ”Ja”. Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avges 27 Nej-röster och 6 Ja-röster. 2 personer är frånvarande. 
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Fullständigt röstresultat se sidan 7 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag samt Michael Karlsson (S) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med dessa. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Den totala borgenramen för Åmåls Kommunfastigheter AB utökas med 29 miljoner kronor. 
 
       2      Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åmåls 
               Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
               600 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
               lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare:  
att  riskanalys, med tanke på ränteprognoser (räntebubblor) framarbetas,  
att konsekvensanalys för respektive förvaltning presenteras - baserat på olika möjliga ränteutfall,  
att ny handlingsplan/nya ägardirektiv utarbetas med inriktning på att stärka Bolagets soliditet inför  
     en kommande, sedan länge varslad, ränteuppgång,  
att kommunstyrelsen skriftligen presenterar en krisplan för hur man ämnar rädda Bolaget om 
      riksbankens ”worst case”-prognos för REPO-räntan (ökning med 5% inom en fyraårsperiod), 
     skulle besannas. 
 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig: Michael Karlsson (M), Johan Paulsson (M), Ulla Berne (M), 
Ann Ottosson (M) och Tomas Lindström (-). 
 
_____________________ 
Protokollsutdrag skickas till: 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
Ekonomichefen 
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Forts KF § 286 
 
VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde den 17 december  2014               Ärende nr  2 
Rubrik: Utökad borgensram till Åmåls Kommunfastigheter AB 
     
Ja=      Återremiss av ärendet        
Nej=    Ärendet ska avgöras idag                
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Kurt Svensson (c)  ------------                  
Anne Sörqvist (c)  Emil Radanov (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  
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) Pertti Rolöf (S)         x    
Göran Karlsson (s)            x   
Sofia Karlsson  (s) Patrik Edvinsson (S)                 x    
Ann Ottosson (m)               x           
Alf Alfredsson (sd)      x           
Tomas Lindström (-)        x        
 Håkan Sandberg (fp)                                         x  
Jan-Eric Thorin (fp)                 x    
Thomas Olson (fp)             x       
Jonatan Malm (mp)           x        
Peter Sund (v)   -----------------------                           
Bobo Bergström (v)                           x    
Dorentina Lulaj (s)   Christer Örtegren (S)        x    

Abetare Lulaj (s)   Göran Ekman (S)         x  

Leif Aronsson (c)              x    

Lotta Robertsson Harén (mp)             x    

Laila Andrén (s)         x   

Summa antal röster               6       27      

-------------------------------------------
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KF § 287              KS § 288                           KS 2014/153 
 
Ägardirektiv till ÅKAB om finansiering för ersättningsskola för Rösparkskolan 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 17 november 2014 behandlas.  

 
Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) äger Rösparksskolan, som hyrs av barn- och 
utbildningsförvaltningen. Under våren 2014 utrymdes Rösparksskolan på grund av att höga värden av 
mögelsporer uppmätts. Undervisningen bedrivs nu i ersättningslokaler, som hyrs under en 
tvåårsperiod. Detta medför en beräknad merkostnad på 13,2 miljoner kronor under perioden. 
 
Ekonomichefen föreslår att ÅKAB ges ett ägardirektiv att finansiera merkostnaden.   
 
Thomas Olson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen konstaterar att Åmåls kommunfastigheter AB ska 
finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem som 
uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 
under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 
under perioden.  
 
Michael Karlsson (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen Thomas Olson (FP) och Michael 
Karlssons (S). Ordföranden ställer förslag på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB 
att finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem 
som uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 
under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 
under perioden.  
 
Reservation 
Thomas Olson (FP) reserverar sig mot beslutet. 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 6-7. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar att Kommunfullmäktige konstaterar att Åmåls Kommunfastigheter AB ska 
finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem som 
uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 
under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 
under perioden.  
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Sandberg (FP), Tomas Lindström (-), Kjell Kaså (C), Christer Törnell 
(KD). 
Ett klargörande inlägg görs av VD Magnus Dalsbo. 
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Forts KF § 287 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommunstyrelsens 
förslag och Thomas Olsons (FP) förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB att finansiera den 
merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem som uppstått i 
Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske under två år, 
med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor under 
perioden.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig: Thomas Olson (FP) och Tomas Lindström (-). 
________________________ 
 
Protokollsutdrag  skickas till: 
Åmåls kommunfastigheter AB   
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 288 
 
KS § 299 KS 2013/337 
 
Jämställdhets- och mångfaldhetsplan för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 30 oktober 2014. 
2. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan från 4 november 2014. 

  
Kommunen behöver revidera sina styrdokument gällande jämställdhet och mångfald. Ett förslag till 
styrdokument presenterades för kommunstyrelsen 2013. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera 
den föreslagna planen (2 december 2013 KS § 327) för att göra en allmän översyn av dokumentet och 
ta synpunkter som framförts vid kommunstyrelsens möte under översyn. 
 
Personalchefen lämnar nu förslag på en reviderad plan. Revideringarna avser bland annat 
formuleringen funktionsnedsättning, uppföljning och kommunens deltagande i Jämställt Västra 
Götaland.       
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna jämställdhets- och 
mångfaldsplanen att gälla från 1 januari 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge personalchef Per Ljungberg i uppdrag att utreda om det 
är lämpligt att föra in skrivelser om kommunens intentioner/ambitionsnivå utöver lagstiftningens krav 
vad gäller: 

 Punkten om Mäns våld mot kvinnor i hänseendet våld i nära relationer (sidan 7) 
 Målet Åmåls kommun ska arbeta för att både kvinnor och män ska ha goda möjligheter att 

kombinera förvärvsarbete och föräldraskap i hänseendet genus- och queerfrågor (sidan 9) 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 8-25. 
 
Göran Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda en annan lösning på hanteringen vid 
rekrytering avseende anonym rekrytering ”Punkt 2 under rubriken Aktiviteter och åtgärder på sidan 
11 i dokumentet Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun” 
 
Tomas Lindström (-) yrkar på återremiss av planen för att utreda om kommunens användande av 
parkeringsvakt är förenligt med kommunens vision om Sveriges mest gästvänliga stad som redovisats 
i dokumentets sida 5. 
 
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag, Göran Karlssons (S) 
återremissyrkande och Tomas Lindströms (-) återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda återremissyrkandena och finner att fullmäktige beslutat  
att ärendet ska återremitteras, samt att detta ska ske enligt Göran Karlssons (S) yrkande. 
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 Forts KF § 288 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda en annan lösning på hanteringen 
vid rekrytering avseende anonym rekrytering ”Punkt 2 under rubriken Aktiviteter och åtgärder på 
sidan 11 i dokumentet Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun” 
 
____________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Personalenheten 
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KF § 289 
 
KS § 298 KS 2013/31 
 
Lönepolitiskt program för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 4 november 2014. 
2. Förslag till reviderat lönepolitiskt program från 4 november 2014. 

        
2013 antog fullmäktige ett lönepolitiskt program, det vill säga ett styrdokument som syftar till att 
kommunen ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Personalchefen 
föreslår nu att detta revideras. Revideringen förtydligar att medarbetarsamtal och lönesamtal kommer 
att genomföras vid två olika tillfällen. 
 
Förslaget har MBL-förhandlats i november 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lönepolitiskt program för Åmåls kommun 
att gälla från 1 januari 2015. 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 26-40. 
 
Håkan Sandberg (FP) yrkar att tillägg ska göras på dokumentets sida 7 med komplettering 
efter stycket med rubrik Personalchefen: 
 
”Kommunstyrelsens ordförande 
 Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsen 
 Genomföra löneöversyn för kommunchefen” 
 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Håkan Sandbergs (FP) 
tilläggsyrkande. 
 
Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-) 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag samt Håkan 
Sandbergs (FP) tilläggsyrkande.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 
i enlighet med de båda förslagen. 
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Forts KF § 289 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera lönepolitiskt program för Åmåls kommun att gälla från 1 
januari 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare om följande komplettering: på dokumentets sida 7 efter stycket 
med rubrik Personalchefen: 
 
”Kommunstyrelsens ordförande 
 Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsen 
 Genomföra löneöversyn för kommunchefen” 
 
 
__________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Personalenheten 
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KF § 290 
 
KS § 296 
KSAU § 161   dnr KS 2014/291 
 
Ändring i organisationen gällande färdtjänst – överförande av verksamheten från vård- och 
omsorg till kommunstyrelsen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 23 oktober 2014 
2. Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 23 oktober 

2014.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att den fortsatta handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 
tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 
januari 2015. Därmed föreslås även att delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden 
gällande färdtjänst återkallas från och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd.  
 
Nuvarande budgetram för tjänsten som färdtjänsthandläggare, färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 
tabellen nedan. 
 
Verksamhet Budget 

2015 
Budget text 2015   

5131 1 900 000 Färdtjänst, transporter och central 

5131 157 000 Färdtjänst, administration, personal 

5131 7 000 Färdtjänst, administration, övriga 
kostnader 

5131 60 000 Färdtjänst, administration, sociala 
avgifter 

5132 100 000 Riksfärdtjänst, transporter  

 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 
 

1. Handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 
kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015. Budgetramen gäller under 
förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från Västtrafik inför 2015.   
 

2. Den delegerade beslutanderätten för vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst som 
återkallats från och med 23 oktober 2014 överförs från och med 1 januari 2015 till 
kommunstyrelsen och införs i kommunstyrelsens reglemente. 

__________________ 
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Forts KF § 290 
Forts KS § 296 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att handläggningen av färdtjänst 
motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från 
och med 1 januari 2015. Budgetramen gäller under förutsättning att inga väsentliga förändringar 
meddelas från Västtrafik inför 2015.   

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att den delegerade beslutanderätten för vård- och 
omsorgsnämnden gällande färdtjänst som återkallats överförs till kommunstyrelsen från och med 1 
januari 2015 och införs i kommunstyrelsens reglemente. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 41-46. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en 
budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015. 
Budgetramen gäller under förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från Västtrafik inför 
2015.  
 
_____________________  
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
Kanslienheten 
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KF § 291 
 
KS § 302 
KSTU § 89 KS 2014/203 
 
Utredning av asylboende i kommunal regi 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 13 november 2014 behandlas. 
        
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett tillfälligt asylboende i egen regi. 
Tillväxtutskottet har givit integration- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att  ta fram ett 
långsiktigt förslag/underlag för asylboende för ensamkommande barn och ungdomar i egen regi.  
(11 juni 2014 TU § 65)  
 
Förvaltningschef Ivan Stipic, enhetschef Magdalena Blomqvist och enhetschef Porya Khorshid 
föredrar ärendet. 
 
Förvaltningen har fått information från Migrationsverket om ökat mottagande, vilket innebär att 
kommunens behov av asylplatser kommer att öka. I dagsläget bedrivs boendet i Åmåls 
kommunfastigheter AB:s lägenheter och så som hyresmarknaden ser ut idag bedömer förvaltningen 
inte att det är möjligt att starta upp ytterligare boenden i fler lägenheter. Därför föreslås ett boende för 
ensamkommande barn och ungdomar i en separat byggnad. Ett förslag är Ånimskogs bygdegård, 
eftersom kommunen äger lokalen och den bedöms som verksamhetsmässigt lämplig. 
 
Mötet ajourneras 11:10-11:25. 
 
Tillväxtutskottets beslut 
 
Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda vilka tänkbara enskilda lokaler som finns och redogöra 
för för- och nackdelar för respektive lokal. Återrapport sker till tillväxtutskottet i december 2014. 
 
Slutligt beslut om uppstart av asylboende för ensamkommande barn och ungdomar bör fattas av 
fullmäktige, då det bedöms som ett principiellt beslut. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  
__________________ 
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Forts KF § 291 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 47-69. 
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Sandberg (FP), Michael Karlsson (S), Tomas Lindström (-), 
Lotta Robertsson Harén (MP) och Christer Törnell (KD). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
_________________________ 
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KF § 292 
 
KS § 300 KS 2014/245 
 
Revisionsrapport om överförmyndarverksamheten 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel som inkom till kanslienheten 25 
november 2014  

2. Revisionsrapport från 21 augusti 2014 
 
Kommunens revisorer har med hjälp av revisionsbyrån KPMG granskat överförmyndarens 
verksamhet. Revisionen konstaterar bland annat att verksamheten saknar politiska mål och att 
riktlinjer för verksamheten bör fastställas. 
 
Kommunchef Jeanette Lämmel skriver att en gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, 
Åmål och Årjäng kommuner inrättas den 1 januari 2015. Revisionens synpunkter ska tas med i arbetet 
med att formera den nya organisationen och dess arbete.       
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelse från kommunchefen överlämnas till revisionen som kommunstyrelsens yttrande. 
 
Revisionsrapport och yttrande överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 70-88. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunchefens yttrande till 
handlingarna. 
 
____________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunrevisionen 
Överförmyndareneheten 
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KF § 293 
 
KS § 309 KS 2011/198 
 
Återrapport av uppdrag gällande miljöcertifiering - Åmåls kommunfastigheter AB 
 
Skrivelse från vd Magnus Dalsbo från 22 november 2014. 
        
Kommunfullmäktige har beslutat att Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) ska utreda hur hela 
bolaget kan miljöcertifieras till rimliga kostnader (19 december 2012). 
 
Styrelsen för ÅKAB beslutade under februari 2014 att bolaget ska kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöcertifieras, vilket blev klart i november 2014. I Sverige finns idag cirka 3 700 certifierade 
bolag, varav 441 har samtliga te certifieringarna. Av dessa är enbart tre kommunägda fastighetsbolag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ser positivt på det utförda arbetet och föreslår kommunfullmäktige att lägga 
informationen till handlingarna. 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 89-91. 
 
Vid fullmäktiges möte redogör vd Magnus Dalsbo, ÅKAB,  för arbetet med miljöcertifieringen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
_______________________ 
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KF § 294 
 
KS § 307 
KSAU § 158   dnr KS 2014/287 
 
Delårsrapport januari-juni 2014 för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Delårsrapport avseende Fyrbodals kommunalförbund för perioden 1 januari 2014 till 30 juni 
2014 

2. Revisionsberättelse daterad 24 september 2014 
 

Fyrbodals kommunalförbund har det första halvåret 2014 inte haft några större förändringar gällande 
inriktning, verksamhet eller rutiner. Den verksamhetsplan och de målsättningar som var uppsatta för 
2014 ligger väl i linje med det resultat som redovisats. Revisionen har godkänt Fyrbodals 
delårsrapport som är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
 
Periodens resultat är minus 75 000 kronor och orsaken till det är ökade IT-kostnader. Prognosen för 
hela 2014 var beräknad till +/- 0 kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 92-118. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till:  
-Fyrbodals kommunalförbund
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KF § 295 
 
KS § 308 
KSAU § 158   dnr KS 2014/287 
 
Delårsrapport januari-juli 2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Delårsrapport avseende Dalslandskommunernas kommunalförbund från 10 november 2014 
2. Revisionsberättelse daterad 29 oktober 2014 

 
Revisionen har godkänt delårsrapporten som är upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 
 
Periodens resultat är 55 000 kronor. Prognosen för hela 2014 är beräknad till 362 000 kronor vilket 
kan jämföras med de budgeterade 961 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 119-173. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Dalslandskommunernas kommunalförbund
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KF § 296 
 
KS § 311 
KSAU § 164   dnr KS 2012/184 
 
Motion från Sven Callenberg (C) angående konsekvensutredning av kraven på 
avloppshanteringssystem på landsbygden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden 23 oktober 2014 § 57 
2. Protokoll från bygg- och miljönämnden 24 april 2014 § 21 
3. Tjänsteskrivelse från tillförordnad miljöchef Kent Gustawsson daterad 31 mars 2014 

 
I motionen yrkas att en konsekvensutredning ska genomföras för att belysa effekterna av de krav som 
ställs på fastighetsägare utanför tätorten vad gäller avloppshanteringssystem med hänsyn till följande 
sex punkter:  

1. Kravet på tillstånd  
2. Myndigheterna måste prestera en tydlig kravspecifikation på hur en anläggning ska utformas 
3. Godkännande 
4. Återvinning 
5. Fastighetsägarens kostnad 
6. Slutet system 

 
Bygg och miljönämnden beslutade enligt miljöchefens förslag att vidhålla tidigare beslut från den 24 
april 2014 § 21 enligt nedan: 
 
Med stöd av kommunallagen och grundläggande principer för den kommunala verksamheten anser 
bygg- och miljönämnden att kommunen ej har några möjligheter att stötta de ekonomiskt mest utsatta 
samt att motionen i övrigt har besvarats av BMN 18 april 2014 § 35 och den 24 april 2014 § 21. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen och gå på miljöchefens förslag att 
vidhålla tidigare beslut från den 24 april 2014.   
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen och gå på miljöchefens förslag att 
vidhålla tidigare beslut från den 24 april 2014.   
__________________ 
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Forts KF § 296 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 174-191. 
 
Sven Callenberg (C) och Lars Ottosson (C)  yrkar bifall till motionen. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 
kommunstyrelsens förslag och Sven Callenbergs förslag om bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns. Den som bifaller   
kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”. Den som bifaller Sven Callenbergs förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avges 16 Ja-röster och 15 Nej-röster. 2 personer avstår och 
2 personer är frånvarande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Fullständigt röstresultat se sidan 24. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och gå på miljöchefens förslag att vidhålla tidigare 
beslut från den 24 april 2014.   
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig: Sven Callenberg (C), Emil Radanov (C), Lars Ottosson (M), 
Kjell Kaså (C),  Ulle Berne (M), Johan Paulsson (M), Michael Karlsson (M), Ann Ottosson (M),  
Leif Aronsson (C), Alf Alfredsson (SD) och Tomas Lindström (-). 
__________________ 
 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Miljöchefen  
Sven Callenberg (C)        
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Forts KF § 296 
 
VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde den 17 december  2014        Ärende nr 12 
Rubrik: Motion – konsekvensutredning av kraven på avloppshanteringssystem på landsygden  
    
Ja=      Kommunstyrelsens förslag        
Nej=    Sven Callenbergs (C) förslag om bifall till motionen              
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Kurt Svensson (c)  ------------               
Anne Sörqvist (c)  Emil Radanov (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          
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) Pertti Rolöf (S)   x          
Göran Karlsson (s)     x         
Sofia Karlsson  (s) Patrik Edvinsson (S)         x            
Ann Ottosson (m)                 x       
Alf Alfredsson (sd)            x    
Tomas Lindström (-)            x    
 Håkan Sandberg (fp)                                         x    
Jan-Eric Thorin (fp)                 x    
Thomas Olson (fp)                x  
Jonatan Malm (mp)               x  
Peter Sund (v)   -----------------------                           
Bobo Bergström (v)                        x       
Dorentina Lulaj (s)   Christer Örtegren (S)    x       

Abetare Lulaj (s)   Göran Ekman (S)      x     

Leif Aronsson (c)              x    

Lotta Robertsson Harén (mp)             x    

Laila Andrén (s)     x      

Summa antal röster               16     15    2 

 
---------------------------------
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KF § 297 
 
KS § 310 
KSAU § 163   dnr KS 2013/120 
 
Motion från Lisbeth Vestlund (C) angående Sol-el  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Yttrande från Åmåls kommunfastigheter ABs VD Magnus Dalsbo 
2. Motion från Lisbeth Vestlund (C) daterad 24 april 2013   

 
Enligt motionen angående sol-el i Åmåls kommun föreslår Lisbeth Vestlund (C) att 
kommunfullmäktige låter utreda möjligheter till att förse någon eller några av kommunens byggnader 
(eller annat som kräver el) med solceller som producerar el. 
 
VD Magnus Dalsbo yttrar sig angående motionen om sol-el och menar att solcellsteknik ständigt är 
under utveckling. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) har inte den sakkunskap som krävs för 
genomförandet av en utredning kring sol-el. Magnus Dalsbo uppskattar att en utredning/förstudie 
skulle uppgå till cirka 100 000-120 000 kronor. Magnus Dalsbo föreslår därför kommunfullmäktige 
att ingen utredning/förstudie ska startas på grund av bristfällig sakkunskap.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt VD Magnus Dalsbos förslag att inte 
påbörja en utredning/förstudie angående sol-el. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och Thomas 
Olsons (FP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt VD Magnus Dalsbos förslag att inte 
påbörja en utredning/förstudie angående sol-el. 
 
Reservation 
 
Thomas Olson (FP) och Anne Sörqvist (C) reserverar sig mot beslutet. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 192-194. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-17 26(33)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 297 
 
Sven Callenberg (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Tomas Lindström (-) yrkar att ärendet återremitteras för utredning i motionens andemening. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur motionens andemening ska 
kunna införlivas i det pågående arbetet som sker utifrån mål i majoritetens ”Budget 2014-2018…..för 
ett tryggare Åmål”, avsnittet om Energi och Miljö. 
 
Tomas Olson (FP) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand att komunfullmäktige 
beslutar i enlighet med den motivering som Michael Karlsson (S) givit till sitt återremissyrkande 
ovan. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonatan Malm (MP) och Christer Törnell (KD)  
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: 
kommunstyrelsens förslag, Tomas Lindströms (-) återremissyrkande och 
Michael Karlsson (S) återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda återremissyrkandena och finner att fullmäktige beslutat  
att ärendet ska återremitteras, samt att detta ska ske enligt Michael Karlssons (S) yrkande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda hur motionens andemening ska 
kunna införlivas i det pågående arbetet som sker utifrån mål i majoritetens ”Budget 2014-2018…..för 
ett tryggare Åmål”, avsnittet om Energi och Miljö. 
__________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 298 
 
KS § 312 
KSAU § 165   dnr KS 2011/137 
 
Medborgarförslag från Lars Nygren angående utbyggnad av parkeringsplatsen vid 
Karlbergsgymnasiet 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Yttrande från verkställande direktör Magnus Dalsbo daterad 10 oktober 2014 
2. Protokoll från KSAU § 50 daterad 19 mars 2014 
3. Medborgarförslag från Lars Nygren inkommen till kanslienheten 4 april 2011 

 
Medborgarförslaget innebär att Åmåls kommun ska bygga ut den norra parkeringsplatsen vid 
Karlbergsgymnasiet fram till Vänersborgsvägen då Lars Nygren anser att det råder brist på 
parkeringsplatser.  
 
VD Magnus Dalsbo har i sitt yttrande skrivit att ÅKAB inventerat antalet parkeringsplatser och 
sammanfattar det hela med att det finns gott om lediga parkeringsplatser.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en utbyggnad av 
norra parkeringsplatsen vid Karlbergsgymnasiet. Efter en inventering utfört av ÅKAB konstaterades 
att det finns gott om lediga parkeringsplastser.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en utbyggnad av 
norra parkeringsplatsen vid Karlbergsgymnasiet. Efter en inventering utfört av ÅKAB konstaterades 
att det finns gott om lediga parkeringsplatser.  
 
Informationstavla om tillgängliga parkeringsplatser i området bör sättas upp av ÅKAB. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 195-198. 
 
Håkan Sandberg (FP) yrkar att ärendet återremitteras och lägger följande förslag för utredning och 
beredning: ”På Schölinsgatans östra sida, sträckan Granliden-Vänersborgsvägen, råder P-förbud 
klockan 07.00-17.00. Genom lokal trafikföreskrift utökas P-förbudet att gälla även gatans västra sida, 
från Vänersborgsvägen till breddningen för P-platser. Med detta anses medborgarförslaget besvarat.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag och Håkan 
Sandbergs (FP) återremissyrkande. 
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Forts KF § 298 
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att fullmäktige beslutat att 
ärendet ska återremitteras. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt Håkan Sandbergs (FP) förslag för 
utredning och beredning: ”På Schölinsgatans östra sida, sträckan Granliden-Vänersborgsvägen, råder 
P-förbud klockan 07.00-17.00. Genom lokal trafikföreskrift utökas P-förbudet att gälla även gatans 
västra sida, från Vänersborgsvägen till breddningen för P-platser. Med detta anses medborgarförslaget 
besvarat.” 
 
___________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-17 29(33)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 299 
KS § 313 
KSAU § 166   dnr KS 2013/237 
 
Medborgarförslag från Dag Blomqvist angående införande av minsta avstånd mellan bostad 
och vindkraftverk samt upprättande av bullerkarta 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden den 21 november 2013 
2. Tjänsteskrivelse från tillförordnad miljöchef Katarina Hallberg daterad 11 november 2013 
3. Medborgarförslag från Dag Blomqvist daterad 8 augusti 2013 
4. Artikel från läkartidningen 2013;110:CESZ 

 
Medborgarförslaget innebär att kommunen ska införa ett minsta avstånd om 2 kilometer mellan 
bostad och vindkraftverk samt upprätta en bullerkarta. Bullerkartan ska enligt förslaget visa var 
människor lämpligast kan bosätta sig eller flytta ifrån på grund av buller från vindkraftverk för att inte 
riskera hälsan.  
 
Miljöenheten har konstaterat att bullerberäkningar med tillhörande kartor finns för befintliga 
vindkraftverk och upprättas i samband med prövningen av eventuella tillkommande vindkraftverk.  
 
Miljöenheten har inget ytterligare att tillägga vid sitt sammanträde den 21 november 2013 utan 
vidhåller tidigare yttrande.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljöenheten menar att 
det redan finns bullerberäkningar med tillhörande kartor för befintliga vindkraftverk.  
__________________ 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljöenheten menar att 
det redan finns bullerberäkningar med tillhörande kartor för befintliga vindkraftverk.  
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 199-209. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Miljöenheten menar att det redan finns 
bullerberäkningar med tillhörande kartor för befintliga vindkraftverk.  
 
_________________________________ 
Beslut skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Dag Blomqvist 
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KF § 300 
 
KS § 314 
KSAU § 167   dnr KS 2014/198 
 
Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid angående check till nyinflyttade 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Annika Brodén daterad 17 oktober 2014 
2. Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid daterad 1 juli 2014 

 
Medborgarförslaget innebär att man som nyinflyttad till Åmåls kommun skulle få en ”check” på 
50 000 kronor att handla för i affärer inom kommunen. Checken skulle vara uppdelad på tre år. 
 
Kommunutredare Annika Brodén bedömer att medborgarförslaget skulle innebära stora kostnader för 
skattebetalarna utan att kunna påvisa några positiva effekter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det skulle innebära 
stora kostnader för skattebetalarna.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det skulle innebära 
stora kostnader för skattebetalarna.  
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 210-214. 
 
Inlägg i ärendet görs av Ulla Berne (M) och Michael Karlsson (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då det skulle innebära stora kostnader för 
skattebetalarna.  
 
__________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Sven-Åke Runelid 
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KF § 301  dnr KS 2014/310 
 
Svar på interpellation angående Rösparksskolan 
 
Håkan Sandberg (FP) hade den 26 november 2014 inlämnat interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående Rösparksskolan. Interpellationen hade anmälts vid vid 
fullmäktiges möte den 26 november, 2014, KF § 277.  Bilaga 215. 
 
Interpellationssvar hade inkommit från barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S)  
och utdelats vid dagens möte. Bilaga ärende 17, sid 216. 
 
I interpellationsdebatten görs inlägg av Håkan Sandberg (FP), Christer Törnell (KD), Tomas 
Lindström (-), Thomas Olson (FP), Michael Karlsson (S), Jan-Eric Thorin (FP) och Kjell Kaså (C).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och läger interpellationssvaret till 
handlingarna. 
 
____________________  
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KF § 302 
 
Inkomna medborgarförslag 
 
Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag har inkommit från: 
 
1. Barbro Gustafsson, Fengersfors, angående att hissar i kommunens äldre- och  trygghets- 
    boenden förses med talsyntes, bilaga ärende 18, sid 217                          Dnr 2014/327 
 
2  Boende på Valhallsgatan, genom Tony Gustafsson, Åmål, angående parkeringsförbud 
    på Valhallsgatan, bilaga ärende 18, sid 218      Dnr 2014/329 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen  
för beredning. 
 
___________________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 303 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas Kommunalförbund 
och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående möte. 
 
Ärendet stryks från dagens möte. 
 
 
 
KF § 304 
 
Avslutning 
 
Ordföranden tillönskar alla ledamöter och tjänstemän en God Jul och Ett Gott Nytt År 
samt framför ett tack till all personal i Åmåls kommun för ett gott arbete under 2014. 
Därefter förklaras mötet avslutat. 
 
____________________________ 
 
 
  
 
 
 
 


