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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30-20.35 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, måndag 2 mars 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 20-35 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Anne Sörqvist                                                       Fredrik Bengtsson 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-02-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-03-02 
Datum för 

anslags nedtagande  2015-03-24 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-02-25 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C) x         

Sven Callenberg (C)   Thomas Fridlund (C)      

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)    Jörgen Eliasson (M)         

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S)   Göran Ekman (S)   

Sofia Karlsson (S) x         

Ann Ottosson (M)   Barbro Spjuth (M)          

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP)   ----------------------      

Peter Sund (V) x             
Bobo Bergström (V) x       

Dorentina Lulaj (S)                    --------------------          

Abetare Lulaj (S)  Christer Örtegren (S)           

Håkan Sandberg  (FP)    Lisbeth Vestlund (FP)             

Jan-Eric Thorin (FP) x         

Thomas Olson (FP) x           

Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande   Anelia Dotcheva (C)       

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

Laila Andrén (S), ordförande         x      
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KF § 20 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 21 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 22 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne Sörqvist (C) och  

Fredrik Bengtsson (S).     

 

Justeringen äger rum på stadshuset, måndag 2 mars 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 23 

 

Dagordning 

 

  

Sex motioner, fyra medborgarförslag och en interpellation har inkommit till dagens möte och 

behandlas dessa under punkten 7 på föredragningslistan. Av dessa finns två medborgarförslag med i 

utskickade handlingar, övriga är utdelade vid dagens möte. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

_________________________ 
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KF § 24 

 

Information om vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson inleder informationen om vård- 

och omsorgsnämndens verksamhet. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om förvaltningens organisation, med cirka 

600 anställda. Några ansvarsområden är biståndsenheten, äldreomsorgsenheten, hemvården, LSS,  

och enheten för individ- och familjeomsorg. De viktigaste lagarna som styr verksamheterna är 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och LSS-lagstiftningen. Förvaltningschefen informerar 

om arbete som pågår samt svarar på frågor från ledamöter. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen samt lägger densamma till handlingarna. 

 

________________________ 

 

  

 

 

  

Mötet ajourneras  kl 19.40 – 19.50
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KF § 25 

 

KS § 40 

KSAU § 3   dnr KS 2014/173 

 

Verksamhetsplan 2015 – teknik- och fritidsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 december 2014. 

2. Verksamhetsplan 2015 för teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, dnr Tfnsa 2014/191. 

 

Säffle kommun och Åmåls kommun samverkar i en gemensam nämnd sedan 2011. Den gemensamma 

nämndens verksamheter styrs av de båda kommunernas visioner, övergripande mål och strategier. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2015 för den 

gemensamma förvaltningen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplanen.  

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling  

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-13 

 

Michael Norén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) yrkar som tilläggsyrkande att delårsbokslut presenteras där aktiviteter i 

verksamhetsplan kan stämmas av gentemot budget. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att undersöka om  

detta tilläggsyrkande är praktiskt möjligt då olika rutiner och systemstöd finns i Åmåls och Säffle 

kommuner. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius lämnar en kommentar i ärendet. 

 

Inlägg i ärendet görs av Lars Ottosson (C)  

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag, Michael Karlssons (S) återremissyrkande och Jan-Eric Thorins (FP) tilläggsyrkande. 
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Forts KF § 25 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunfullmäktige 

beslutat att återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att undersöka om det 

är praktiskt möjligt att bifalla tilläggsyrkandet att delårsbokslut presenteras där aktiviteter i 

verksamhetsplan kan stämmas av gentemot budget.  Detta görs med anledning av att olika rutiner och 

systemstöd används i Åmåls och Säffle kommuner. 

_____________________
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KF § 26 
 

KS § 52  dnr KS 2015/45 

 

Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen 2015 

 

Förslag till aktivitetsplan som inkom till kanslienheten 5 februari 2015 behandlas. 

 

Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen (tidigare kallat budgetprocessen) för 2015 diskuteras. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen 2015 

 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling  

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 14-15 

 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Olson (FP) och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

_____________________
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KF § 27 

KS § 44 

KSAU § 8   dnr KS 2012/257 

 

Medborgarförslag – skyltning vid Åmåls infarter 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, näringslivsutvecklare Marianne Carlsson 

och kommunikatör Jan Andersson daterad 3 december 2014. 

2. Medborgarförslag från ordförande i PRO Åmål, Sven-Ove Bill daterad 23 juli 2012. 

 

Den 23 juli 2012 inkom ett medborgarförslag gällande uppsättning av välkomstskyltar och flaggor vid 

Åmåls kommungräns. Enligt förslaget borde varje infart till kommunen förses med en välkomstskylt 

och flaggor med Åmåls kommuns stadsvapen. Även andra flaggor föreslås, till exempel den svenska, 

norska, och danska beroende på vilken infart turisterna ankommer från.  

 

Medborgarförslaget remitterades den 22 januari 2013 till kulturchefen, näringslivsutvecklaren och 

kommunikatören. De nuvarande infartskyltarna bedöms fylla behovet av att marknadsföra kommunen 

till fordonstrafiken genom kommunen. Med detta som bakgrund föreslås kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget och därmed anse det besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget gällande 

uppsättning av välkomstskyltar vid kommungränsen då det anses att man har tillräckligt med 

skyltning vid infarterna vid E45.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget gällande 

uppsättning av välkomstskyltar vid kommungränsen då det anses att man har tillräckligt med 

skyltning vid infarterna vid E45. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling  

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 16-19 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget gällande uppsättning av välkomstskyltar vid 

kommungränsen då det anses att man har tillräckligt med skyltning vid infarterna vid E45. 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förslagställaren Sven-Ove Bill
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KF § 28 

KS § 45 

KSAU § 9   dnr KS 2013/352, 2014/45 

 

Medborgarförslag – upprustning av lekplatser i Fengersfors 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 december 2014. 

2. Tjänsteyttrande från fritidschef Inge Larsson och förvaltningschef Helen Halvardsson daterad 

11 november 214. 

3. Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 15 november 2013. 

4. Medborgarförslag från Camilla Niemi inkommen 20 februari 2014. 

 

I medborgarförslaget beskrivs i vilket tillstånd lekplatserna i och kring Fengersfors är i. 

Medborgarförslaget innebär att kommunen ska se över lekplatserna, säkra upp, utöka eller ta bort det 

som inte går att rädda och gör en ordentlig och säker lekplats. Det finns också önskemål om att få en 

större lekplats. 

 

Kommunfullmäktige i Åmål gav gemensamma nämnden i uppdrag att i medborgardialog med 

förslagsläggaren och Fengersfors byalag, utröna var en lekpalts bästa kan placeras. Teknik- och 

fritidsförvaltningen har haft en dialog om medborgarförslaget tillsammans med Fengersfors Byalag 

och förslagsställaren.  

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling  

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 20-28. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

___________________________ 

Protokollsutdrag skickas till:   

Förslagsställaren Camilla Niemi 

Teknik- och fritidsnämnden
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KF § 29 

 

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

Hamnterminalen 

 

Tomas Lindström (-) hade den 23 januari 2015 inlämnat interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) angående tvisten om hamnterminalen och vad orsaken var att 

kommunen förlorade denna.  Bilaga 29 

 

Interpellationssvar, daterat 24 februari 2015, hade inkommit från kommunstyrelsens ordförande. 

Handling utdelad vid dagens möte, bilaga 29 A-C. 

 

Inlägg i interpellationsdebatten görs av: Michael Karlsson (S), Kurt Svensson (C) och 

Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret 

till handlingarna. 

 

_________________________ 
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KF § 30 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag inkommit: 

 

Från Monica Lindstrand angående badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors    Dnr 2015/36 

  Bilaga 30 

 

Från Monica Lindstrand angående dansbanan vid Knarrbysjön i Fengersfors,    Dnr 2015/37 

  Bilaga 31 

 

Från Angelika Lunnari angående förslag om cykelstråk från Åmål till Mo         Dnr 2015/73 

  Bilaga 32 

 

Från Angelika Lunnari angående HBT-certifiering av kommunen                       Dnr 2015/72 

  Bilaga 33 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till:  

Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 31 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelar att följande motioner inkommit till dagens möte: 

 

Från Tomas Lindström (-) angående storleken på stadsbussar                      Dnr 2015/66 

       Bilaga ärende 7, sid 34 

 

Från Tomas Lindström (-) angående hotellbygge på Kungsberget    Dnr 2015/67 

       Bilaga ärende 7 sid 35 

 

Från Tomas Lindström (-) angående annonsering av dagordning för           Dnr 2015/69 

   kommunfullmäktige     Bilaga ärende 7, sid 36 

 

Från Tomas Lindström (-) angående delade turer i hemtjänsten                   Dnr 2015/70 

       Bilaga ärende 7, sid 37 

 

Från Tomas Lindström (-) angående 6 timmars arbetsdag inom                    Dnr 2015/71  

 Hemtjänsten      Bilaga ärende 7, sid 38-39 

 

Från Tomas Lindström (-) angående att döpa om Åmål till ”Sune City”       Dnr 2015/65 

       Bilaga ärende 7. Sid 40 

 

 

Kurt Svensson (C) ställer en ordningsfråga avseende motionen om att döpa om 

Åmål. 

 

Ett förtydligande görs av ordföranden.  

 

Tomas Lindström (-)  presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får ställas och remitterar dessa till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kanslienhet 
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KF § 32  Dnr 2015/74 

 

Interpellation från Lisbeth Vestlund (FP) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

angående våld i nära relationer 

 

Till dagens möte har en interpellation inkommit, daterad 25 februari, ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) angående våld i nära relationer. Interpellationen har delats ut 

vid sammanträdet. Bilaga ärende 7, sid 41 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BELSUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid kommande fullmäktigemöte. 

 

________________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-25 14(14) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 33 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 

 

Göran Ekman (S) rapporterar från uppstartsdag för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, 

Dals Ed, Säffle och Årjäng som ägde rum i Vänersborg tillsammans med andra samordnings- 

förbund i regionen. 

 

Michael Karlsson (S) rapporterar från möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund 

där Åmål innehar ordförandeskapet detta år, samt från delar av möte med Kommunalförbundet 

Fyrbodal. 

 

Anne Sörqvist (C) rapporterar vidare från mötet med Kommunalförbundet Fyrbodal. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

KF § 34 

 

Meddelanden 

 

Inga meddelanden finns att rapportera vid dagens möte. 

 

 

KF § 35 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


