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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
Plats och tid   Stadshuset                                  17.30 - 20.00,   21.55-22.40 

Stadshotellet                               20.30 - 21.45 
Beslutande                                                    Ajournering 20.00-20.30 och 21.45-21.55 

Enligt bilagd förteckning, 

sidan 2                                                                                                     

Övriga deltagande  Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 24 juni 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 124-166 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Göran Karlsson                                     Johan Paulsson                                               

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-06-17 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-06-24 
Datum för 

anslags nedtagande  2015-07-16 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-06-17 

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)   Christer Örtegren (S)     

Lars Ottosson (C)   ------------------------      

Kjell Kaså (C) x             

Christer Törnell (KD) x        

Fredrik Bengtsson (S)  x  till kl 21.45 t.o.m. § 161       

Ida Carlsson Glavmo (S)                 Sahir Al Dousari (S) till kl 21.45 t.o.m § 161 

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S)   Linda Strand (S) 

Michael Karlsson (M)   Jörgen Eliasson (M)        

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S) x  fr kl 18.00, del av § 128          

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) x         

Ann Ottosson (M)   Barbro Spjuth (M)           

Alf Alfredsson (SD) x till kl 20.00 t.o.m. § 148       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP) x         

Peter Sund (V) x     

Bobo Bergström (V) x       

Göran Ekman (S)                    Bo Göran Jonasson (S) 

Tobias Holmberg (S)   Pertti Rolöf (S)        

Håkan Sandberg  (FP)    Klas Häggström (FP)                

Jan-Eric Thorin (FP)   Lisbeth Vestlund (FP)       

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 § 124 

 

Hälsningsanförande 

 

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

Ordföranden informerar om utrymningsvägar vid eventuellt brandlarm och var återsamlings- 

platsen är belägen samt meddelar att  en utrymningsövning kommer att ske under kvällen. 

 

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 125 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 126 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Karlsson (S) och  

Johan Paulsson (M).     

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 24 juni 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 127 

 

Dagordning 

 

  

Ett  medborgarförslag, två frågor och två motioner har inkommit till dagens möte och har utdelats vid 

dagens möte. De kommer att behandlas under punkten 29 på föredragningslistan.   

 

Extra ärende angående avsägelse av uppdrag i styrelsen för Jollen i Åmål AB har inkommit och 

ordföranden frågar om denna kan tas upp vid dagens möte, vilket fullmäktige medger. Denna kommer 

att behandlas som punkt 31 A. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

_________________________ 
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KF § 128 

 

BUDGET:  Partiföreträdarrunda 

 

De olika företrädarna redogör för sina respektive partiers syn på den framlagda budgeten: 

 

Michael Karlsson (S) för majoritetspartierna (S, MP och V), Sven Callenberg (C),  

Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (FP) och Christer Törnell (KD).  

 

Alf Alfredsson (SD) avstår inlägg i partiföreträdarrundan. 

 

Dokumenten Budgetförutsättningar 2016-2019, bilaga 44 och Alliansens Budget 2016 med utblick 

2017-2019, bilaga 45 föreligger vid budgetbehandlingen. 

 

 

I den efterföljande debatten görs inlägg av: Michael Karlsson (S), Anne Sörqvist (C), 

Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M), Tomas Lindström (-), Sven Callenberg (C), 

Ewa Arvidsson (S) och Kjell Kaså (C). 

 

_____________________ 
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KF § 129 

 

KS § 181 

KSBU § 10 dnr KS 2015/155 

 

Taxor för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 21 april 2015 BUN § 87 

2. Förslag till taxor från 26 mars 2015 

 

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

1. Förskoleverksamhet 

2. Pedagogisk omsorg 

3. Fritidshem 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2016. 

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-4. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för barn- och utbildningsnämnden för 2016. 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten
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KF § 130 

 

KS § 182 

KSBU § 11 dnr KS 2015/168 

 

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 23 april 2015 BMN § 34 

2. Förslag till taxor som inkom 7 maj 2015 

 

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

1. Miljöbalkens område 

2. Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

3. Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 

5. Uppdragsverksamhet 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2016.  

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för bygg- och miljönämnden 2016.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 5-35. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för bygg- och miljönämnden för  2016.  

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Bygg- och miljönämnden 

- Ekonomienheten
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KF § 131 
 

KS § 183 

KSBU § 12 dnr KS 2015/133 

 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 15 april 2015 KS § 104 

2. Förslag till taxor och avgifter från kostenheten från 13 mars 2015 

3. Förslag till avgifter från kultur- och turismenheten 

 

De taxor som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten 

 Kommunstyrelseförvaltningen - kultur- och turismenheten 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2016. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 

2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 36-38. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2016. 

 

________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Kostenheten 

- Kultur-turismenheten 

- Ekonomienheten
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KF § 132 

 

KS § 184 dnr KS 2015/149 

 

Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 23 april 2015 VON § 79 

2. Förslag till taxor och avgifter enligt tobaks- och alkohollagen som inkom till kanslienheten 30 

april 2015 

 

De taxor som är aktuella inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet är: 

 Taxor enligt tobaks- och alkohollagen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet för 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 39-43. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2016. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 133 

KS § 185,   

KSBU § 13 dnr KS 2014/50 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2016 

 

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

AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunal borgen inom bolagen samt de risker som 

finns förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det 

beviljade borgensbeloppet. 

 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2016, eftersom bolaget inte 

beräknas vara klar med utbyggnadsetapp 2 under 2016. Detta är i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det 

beviljade borgensbeloppet. 

 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2016, eftersom bolaget inte 

beräknas vara klart med utbyggnadsetapp 2 under 2016. Detta är i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

__________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 46. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Från Åmåls Kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det 

beviljade borgensbeloppet. 

 

2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2016, eftersom bolaget inte 

beräknas vara klart med utbyggnadsetapp 2 under 2016. Detta är i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF § 83). 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas till:   

- De kommunala bolagen 

- Ekonomichefen 
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KF § 134 

 

KS § 186 

KSBU § 14 dnr KS 2015/45, 162 

 

Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2016 

 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 8 april 2015 behandlas. 

 

Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag för kommunfullmäktiges verksamhet: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 200 000 

1010 KF-beredningar 50 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 575 000 

131 Överförmynderi 1 110 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Filmning av sammanträden 84 000 

  

Läsplattor till 

nämndsammanträden 107 000 

  Summa 2 491 000 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen                   

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

I Allians för Åmåls budgetförslag framgår följande:  

 att kommunfullmäktige ökar budget för kommunfullmäktige för att täcka kostnader för 

filmning vid kommunfullmäktiges sammanträden och för läsplattor enligt lämnat förslag med 

177 tkr, samt utökad revision med 60 tkr. 

 att 237 tkr tas från kommunstyrelsens ofördelade. 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs 

direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

__________________ 
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Forts KF §  134 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 47. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till presidiet i fullmäktiges budgetförslag. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att ytterligare 60 000 kronor tillförs revisionen i fullmäktiges anslag 

att tas från ”ofördelade”  medel. 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, presidiets förslag och Anne Sörqvists förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 

i enlighet med presidiets förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående: 

 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kf 200 000 

1010 KF-beredningar 50 000 

111 Partistöd 360 000 

121 Kommunrevision 575 000 

131 Överförmynderi 1 110 000 

1091 Valnämnd 5 000 

  Filmning av sammanträden 84 000 

  

Läsplattor till 

nämndsammanträden 107 000 

  Summa 2 491 000 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen 

- Överförmyndarnämnden
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KF 135 
 

KS § 187 

KSBU § 15 dnr KS 2015/45 

 

Anslagsbindningsnivå för drifts- och investeringsbudget 2016 

 

Tidigare år har anslagsbindningsnivån för driftsbudgeten varit bunden på nämndnivå, medan 

investeringsbudgeten har varit bunden på fullmäktigenivå. Samtal förs om att binda även 

investeringsbudgeten på nämndnivå. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2016 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna 

har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet 

med den budget som kommunfullmäktige fastställt.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2016 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna 

har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet 

med den budget som kommunfullmäktige fastställt.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 48. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2016 års anslag till nämnderna på driftsbudgetens och 

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

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

kommunfullmäktige fastställt.  

__________________ 

 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 
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KF § 136 

 

KS § 188 

KSBU § 17A dnr KS 2015/45 

 

Skattesats för 2016 

  

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

_____________________   

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad skattesats på 22,46 %.  

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 49. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

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

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 
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KF § 137 

 

KS § 189 

KSBU § 17B dnr KS 2015/45 

 

Förslag till driftsbudget för 2016 samt flerårsplan 2017-2019 

 

Majoriteten lämnar förslag till driftbudget för 2016 samt flerårsplan. 

  

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2016 (i tusen kronor).  
2016 2017 2018 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 300 2 300 2 800 2 800

KOMMUNSTYRELSE 135 903 138 923 136 417 134 002

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 234 634 235 634 237 634 237 634

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 710 36 160 37 110 37 210

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 275 946 274 126 272 626 273 626

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 120 120 120 120

OFÖRDELAT 25 623 40 623 55 623 70 623

NÄMNDBUDGET 710 388 728 038 742 482 756 167

FINANSFÖRVALTNINGEN 9 933 9 890 9 348 10 070

TOTALA KOSTNADER: 720 321 737 928 751 830 766 237

Skatter, utjämningsbidrag, fastighetsavgift, räntenetto 731 321 748 928 766 830 784 237

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2016 avser 2016 års löneöversyn. Summan för år 

2017 inkluderar kostnader för både 2016 och 2017 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2018 och 2019.  

_____________________   

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte noteras att i budgetutskottets förslag saknas vissa äskanden från 

kommunfullmäktiges presidium. Därför yrkar Michael Karlsson (S) att tabellen revideras till 

2 491 000 kronor samt att följande tillförs i budgetmaterialet: 

 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 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar i enlighet med budgetförslag från Allians för Åmåls. (se sidan 31-38 i 

protokollet). 
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Forts KF § 137 

Forts KS § 190 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen budgetutskottets förslag, yrkande 

från Michael Karlsson (S) och yrkande från Anne Sörqvist (C). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 

2016 (i tusen kronor).  
2016 2017 2018 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 491 2 491 2 800 2 800

KOMMUNSTYRELSE 135 903 138 923 136 417 134 002

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 234 634 235 634 237 634 237 634

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 710 36 160 37 110 37 210

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 275 946 274 126 272 626 273 626

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 120 120 120 120

OFÖRDELAT 25 623 40 623 55 623 70 623

NÄMNDBUDGET 710 579 728 229 742 482 756 167

FINANSFÖRVALTNINGEN 9 933 9 890 9 348 10 070

TOTALA KOSTNADER: 720 512 738 119 751 830 766 237

Skatter, utjämningsbidrag, fastighetsavgift, räntenetto 731 321 748 928 766 830 784 237

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2016 avser 2016 års löneöversyn. Summan för år 

2017 inkluderar kostnader för både 2016 och 2017 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2018 och 2019.  

 

Mot beslutet reserverar sig Anne Sörqvist (C), Lars Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne 

(M) och Håkan Sandberg (FP). 

_____________________   

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 50-51. 

 

Michael Karlsson (S), Jonatan Malm (MP), Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att 250 000 kronor tillförs för lärarinsatser till barn med särskilda behov 

enligt förvaltningens äskande. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Anne Sörqvists (C) förslag. 

 

Tomas Lindström (-) yrkar att ett marknadsföringsbidrag tillförs Åmåls kommun  i samma 

storleksordning som tillförs gymnasieskolan. 
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Forts KF § 137 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag och Anne Sörqvist (C) förslag. 

 

Ordföranden konstaterar vidare att då Tomas Lindströms (-) förslag inte har beretts i kommun- 

styrelsen inför fullmäktiges budgetbehandling så faller detta yrkandet. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anne Sörqvists (C) förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till driftsbudget för 2016 (i tusen kronor).  
2016 2017 2018 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 491 2 491 2 991 2 991

KOMMUNSTYRELSE 135 712 138 732 136 226 133 811

BYGG- & MILJÖNÄMND 152 152 152 152

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 234 634 235 634 237 634 237 634

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 35 710 36 160 37 110 37 210

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 275 946 274 126 272 626 273 626

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 120 120 120 120

OFÖRDELAT 25 623 40 623 55 623 70 623

NÄMNDBUDGET 710 388 728 038 742 482 756 167

FINANSFÖRVALTNINGEN 9 933 9 890 9 348 10 070

TOTALA KOSTNADER: 720 321 737 928 751 830 766 237

Skatter, utjämningsbidrag, fastighetsavgift, räntenetto 731 321 748 928 766 830 784 237

 

De pengar som avsätts under posten ofördelat under 2016 avser 2016 års löneöversyn. Summan för år 

2017 inkluderar kostnader för både 2016 och 2017 års löneöversyner samt ytterligare kostnader som 

avser hela kommunen. Samma sak gäller för summorna för 2018 och 2019.  

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till:  

-  Ekonomienheten 
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KF § 138 

 

KS § 191 

KSBU § 18 dnr KS 2015/45 

 

Förslag till investeringsbudget för 2016 

 

Majoriteten lämnar förslag till investeringsbudget för 2016. Förslaget inkom till kanslienheten 3 maj 

2015. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2016 (i tusen kronor): 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelse 2 917 

Bygg- och miljönämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 5 335 

Teknik- och fritidsnämnd 16 600 

Vård- och omsorgsnämnd 2 410 

TOTALA KOSTNADER 27 262 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag till investeringsbudget 

för 2016 (i tusen kronor): 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelse 2 917 

Bygg- och miljönämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 5 335 

Teknik- och fritidsnämnd 16 600 

Vård- och omsorgsnämnd 2 410 

TOTALA KOSTNADER 27 262 

__________________ 
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Forts KF § 138 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 52. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige antar  nedanstående förslag till investeringsbudget för 2016 (i tusen kronor): 

 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelse 2 917 

Bygg- och miljönämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 5 335 

Teknik- och fritidsnämnd 16 600 

Vård- och omsorgsnämnd 2 410 

TOTALA KOSTNADER 27 262 

__________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 19(52) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 139 

KS § 192 

KSBU § 19 dnr KS 2015/45  

 

Låneram för 2016 

 

Samtal förs om låneram för 2016. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2016: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 51 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 116 000 000 

 

_______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2016: 

 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 51 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 116 000 000 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 53. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2016: 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 51 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 116 000 000 

 

_______________ 

Protokollsutdrag skickas till:  Ekonomichefen 
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KF § 140 

 

KS § 193 

KSBU § 20 dnr KS 2015/154 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2016 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 28 april 2015 BUN § 100 

2. Förslag till verksamhetsplan från 21 april 2015  

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

  

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2016. 

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 54-66. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2016. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 141 

 

KS § 194 

KSBU § 21 dnr KS 2015/167 

 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2016 

 

Förslag till verksamhetsplan från 13 april 2015 behandlas. 

 

Förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016 föreligger. Planen har sin utgångspunkt i 

Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2016. 

__________________ 
 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 

för 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 67-76. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden för 2016. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 
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KF § 142 

 

KS § 195 

KSBU § 22 dnr KS 2015/114 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 15 april 2015 KS § 105 

2. Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen från 1 april 2015. 

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

kanslienheten 25 mars 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplaner, inklusive budget för 2016. Planerna har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2016. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

förvaltningar för 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 77-105. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar följande: 

 

Att i verksamhetsplanen under avsnittet 1.4.2 följande ändringar görs 

Pkt 1 att stryka uppdrag till teknik- och fritidsnämnden att ta fram en handlingsplan för att nå 

        målen i Folkhälsoplanen med motivering att nämnden redan har detta uppdrag som en del  

        av sin verksamhetsplanering 

Pkt 4 Kultur och fritid, ändra uppdragen så att uppdraget ska gälla en strategi för besöksnäringen. 

         Strategin ska omfatta hela kommunen och gälla besöksnäringen i ett brett perspektiv. 

Pkt 4 Kultur och fritid, stryka uppdraget om en kulturstrategi. ”Att lyfta blicken” är antaget som 

          program och ska  förverkligas i  verksamhetsplanen. 

Pkt 6 Kommunens roll i omvärlden, stryka framtagandet av en handlingsplan utifrån det strategiska 

          målet ”Vi måste hålla oss à jour med samhällsutvecklingen”. 

Samt att medel till kulturföreningar ska fördelas utifrån bredast möjliga hänsyn till mångfald i 

utbud och  utövning och åtföljt av uppföljningsbart uppdrag. 
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Forts KF § 142 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag och Anne Sörqvist (C) förslag. 

 

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

med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar för 

2016. 

 

 ___________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltning 
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KF § 143 

 

KS § 196 

KSBU § 23A dnr KS 2015/148 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2015 VON § 74 

2. Förslag till verksamhetsplan från 27 mars 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2016. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 106-118. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden för 2016. 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KF § 144 

 

KS § 197 

KSBU § 23B dnr KS 2015/161 

 

Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2016 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från överförmyndarnämnden från 8 april 2015 ÖFN § 29 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 5 maj 2015 

 

Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan, inklusive budget för 2016. Planen har sin 

utgångspunkt i Vision 2020, de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige 

beslutat om. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 

för 2016. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 

för 2016. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 119-129. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden för 2016. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Överförmyndarnämnden 
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KF § 145 

 

KS § 158 

KSAU § 72   dnr KS 2015/178 

 

Ekonomisk prognos – april 2015 (tertialrapport) 

 

Tertialrapport som inkom till kanslienheten 29 maj 2015 behandlas. 

 

Enligt budget ska Åmåls kommun som helhet redovisa ett överskott på 2,2 miljoner vid årets slut. 

Tertialrapporten, som omfattar januari till april 2015, prognosticerar att överkottet kommer bli 1,9 

miljoner kronor. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 

prognosticerar högre kostnader än budget. Finansförvaltningen prognosticerar ett överkott jämfört 

med budget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 130-161. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________ 
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KF § 146 

 

KS § 160 dnr KS 2015/181 

 

Tertialuppföljning för teknik- och fritidsnämnden 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll teknik- och fritidsnämnden från 19 maj 2015 TFN § 55 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson 

från 9 maj 2015 

 

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett totalt överskott på 1 miljon kronor. Vad 

gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna prognosticerar nämnden ett totalt överskott på 1 miljon 

kronor. 

 

Vad gäller renhållningsverksamheten och verksamheten på Östby prognosticeras ett nollresultat. 

Vatten- och avloppsverksamheten visade ett överskott föregående år, varför förslag till taxesänkning 

kommer att presenteras under våren. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 162-175. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

_________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KF § 147 

 

KS § 164 

KSAU § 74   dnr KS 2015/153 

 

Omdisponering av investeringsmedel 2015 – vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 26 mars 2015 VON § 61 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson från 5 mars 2015 

 

Vård- och omsorgsnämnden vill omdisponera delar av nämndens beviljade investeringsmedel under 

2015. Det rör bland annat satsningen på demenscentrum som inte kommer att genomföras under året. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av investeringsmedel 

2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omdisponering av investeringsmedel 

2015. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 176-180. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna omdisponering av investeringsmedel 2015 för 

vård- och omsorgsnämnden. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KF § 148 

KS § 166 

KSAU § 76   dnr KS 2015/4 

 

Äskande om pengar till filmning av kommunfullmäktigemöten under 2015 

 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 30 mars 2015 behandlas. 

 

Kommunfullmäktige har givit presidiet i uppdrag att utreda olika former för filmning och delning via 

kommunens hemsida och kostnader förknippade med detta (28 januari 2015 KF § 8 ). 

 

Presidiet eftersöker en lösning som erbjuder: 

 Direktsänd, kapitelindelad webbteve 

 Tillgång till kapitelindelad film via kommunens hemsida i efterhand 

 Möjlighet att se powerpointbilder och ärendelista i webbläsaren  

 

Presidiet har utrett olika alternativ och äskar nu om pengar, då satsningen inte ryms inom 

kommunfullmäktiges budget. Presidiet har målsättningen att filmningen ska påbörjas under hösten 

2015, under förutsättning att tilläggsfinansiering beviljas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges att besluta att utöka kommunfullmäktiges anslag 

med 84 000 kronor för filmning från och med 2015. Dessutom utökas kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2015 med 52 000 kronor. 

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges att besluta att utöka kommunfullmäktiges anslag 

med 84 000 kronor för filmning från och med 2015. Dessutom utökas kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2015 med 52 000 kronor. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 181-183. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunfullmäktiges anslag med 84 000 kronor för filmning 

från och med 2015. Dessutom utökas kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015 med 52 000 

kronor. 

_________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Ajournering 

 

Mötet ajourneras kl 20.00  för brand/utrymningsövning och återupptas kl 20.30 

i lokal på Stadshotellet. 

 

Upprop sker. 

 

___________________ 
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KF § 149 

 

KS § 153 

KSTAU § 42  KS 2015/193 

 

Direktiv om inköp av fastigheten Vågen 1 
 

Samtal förs om eventuellt inköp av fastigheten Vågen 1. Slutligt beslut behöver fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

Mötet ajourneras 14:30-14:45. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 

 

Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att arbeta vidare enligt givna direktiv. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande från 27 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz som inkom till kanslienheten 2 juni 

2015, inklusive 3 bilagor. 

 

Representanter från Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) fick i uppdrag från tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet att förhandla med Tricona Fastighets AB om inköp av fastigheten Vågen 1, 

södra hamnplan (TAU § 42). Direktiven kompletterades med reviderade direktiv från 

kommunstyrelsens ordförande, fattade på delegation. 

 

ÅKAB har beslutat om att köpa fastigheten till en köpeskilling på 8,4 miljoner kronor. Ett köpeavtal 

har undertecknats, men avtalet kräver kommunfullmäktiges godkännande för att vara giltigt. 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz redogör för tänkbar användning av fastigheten, bland annat 

restaurangverksamhet, turistbyråverksamhet och eventverksamhet. 

 

Mötet ajourneras 9:20-9:30. 

 

Lotta Robertsson Harén yrkar i bifall till det förslag som presenteras. 
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Forts KF § 149 

 

Forts KS § 153 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1.  Åmåls kommunfastigheter AB ges i ägardirektiv att förvärva fastigheten Vågen 1. 

 

2. Köpeavtal mellan Åmåls kommunfastigheter AB och Tricona Fastighets AB godkänns. 

 

3. Finansiering av köpet sker genom att Åmåls kommun tillför Åmåls kommunfastigheter AB 

ett aktieägartillskott motvarande 8,4 miljoner kronor. 

 

Anne Sörqvist (C), Lars Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M) och Håkan Sandberg 

(FP) deltar inte i beslutet. 

__________________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 184-208. 

 

Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Sven Callenberg (C), Kurt Svensson (C) och Jonatan Malm 

(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ulla Berne (M) och Jan-Eric Thorin (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att få en tydligare redovisning av vilka 

verksamheter byggnaden ska innehålla. 

 

Tomas Lindström (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar i tillägg att 

man försöker sälja fastigheten  snarast till en seriös köpare. 

 

Inlägg i ärendet görs av Kjell Kaså (C). 

 

Fullmäktige beviljar att ekonomichef Patrik Eurenius gör ett förtydligande om ÅKAB avseende 

aktieägartillskott och soliditet. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att fyra förslag föreligger: 

återremissyrkande från Christer Törnell (KD), kommunstyrelsens förslag, Ulla Bernes (M) 

avslagsyrkande samt tilläggsyrkande från Tomas Lindström (-). 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet och 

konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Mot detta beslut reserverar sig moderaternas och folkpartiets representanter. 
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Forts KF § 149 

 

Till sist ställer ordföranden proposition på Tomas Lindströms (-) tilläggsyrkande och finner att 

fullmäktige beslutat avslå detta tilläggsyrkande. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  Åmåls Kommunfastigheter AB ges i ägardirektiv att förvärva fastigheten Vågen 1. 

 

2. Köpeavtal mellan Åmåls Kommunfastigheter AB och Tricona Fastighets AB godkänns. 

 

3. Finansiering av köpet sker genom att Åmåls kommun tillför Åmåls Kommunfastigheter AB 

ett aktieägartillskott motvarande 8,4 miljoner kronor. 

 

 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ulla Berne (M) Johan Paulsson (M), Jörgen Eliasson (M) 

Barbro Spjuth (M), Jan-Eric Thorin (FP), Thomas Olson (FP och Lisbeth Vestlund (FP)  

 
”Vi reserverar oss mot beslutet att köpa fastigheten Vågen 1. Vi bedömer att de presenterade verksamheterna 

inte är realistiska och riskerar allt för höga kommunala kostnader. Även om fastigheten är i behov av underhåll 

och framför allt verksamhet så är kommunalt ägande inte tillräckligt väsentligt för att motivera de risker som 

uppstår.” 

 

 

___________________________ 
 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB  
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KF § 150 

 

KS § 176 dnr KS 2014/321 

 

Sammansättning av arvodesberedning samt utbetalning av oppositionsarvoden 

 

Skrivelse från oppositionsföreträdare Anne Sörqvist (C) behandlas. 

 

I kommunfullmäktige finns i nuvarande sammansättning på sexton oppositionsmandat. 

Kommunfullmäktige har antagit ett arvodesreglemente som bland annat klargör oppositionens 

årsarvode. Där kan man läsa: 

 

Oppositionen erhåller ett årsarvode på 30 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Detta 

fördelas på antalet mandat som oppositionspartierna erhållit i valet. Partierna äger rätten att 

använda arvodet fördelat efter partiernas valresultat eller samlat till en eller flera personer som 

oppositionen finner lämpligt. Fördelning och personer som utses att erhålla arvodet eller del därav 

meddelas kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till val av kommunstyrelse och övriga 

nämnder. 

 

Reglementet tydliggör inte hur arvode fördelas till mandat som inte längre representerar det parti som 

ursprungligt invaldes, så kallad politisk vilde.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att se över konstruktionen av 

beredningen, parlamentarisk grupp eller annan form av arvodesgrupp, antal ledamöter 

samt under vilken tid beredningen ska verka (28 januari 2015 KF § 7). 

 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat ärendet till oppositionsföreträdaren för att få svar på ett 

antal frågor. I svaret framgår att Allians för Åmål anser att alla oppositionspartier som invalts i 

kommunfullmäktige ska ha rätt till oppositionsarvode. Vidare anser alliansen att en arvodesberedning 

bör tillsättas med en ordinarie och en ersättare från varje parti.  

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till beslutspunkt 2. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Utbetalning av oppositionsarvode ska ske till samtliga oppositionspartier som invalts i 

kommunfullmäktige. I de fall mandat inte längre representerar det parti som ursprungligt 

invaldes, så kallad politisk vilde, får det invalda partiet avgöra vem eller vilka som ska erhålla 

arvodet för mandatet.  

 

2. En arvodesberedning tillsätts för mandatperioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018, 

bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare. Varje parti som är invalt i kommunfullmäktige 

företräds av en ledamot och en ersättare. Ersättare har ingen närvarorätt vid sammanträden 

där ordinarie ledamot deltar.  

 

3. Arvodesberedningens uppdrag preciseras tydligare vid senare tillfälle. 

__________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 35(52) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 150 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 209-216. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Utbetalning av oppositionsarvode ska ske till samtliga oppositionspartier som invalts i 

kommunfullmäktige. I de fall mandat inte längre representerar det parti som ursprungligt 

invaldes, så kallad politisk vilde, får det invalda partiet avgöra vem eller vilka som ska erhålla 

arvodet för mandatet.  

 

2. En arvodesberedning tillsätts för mandatperioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018, 

bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare. Varje parti som är invalt i kommunfullmäktige 

företräds av en ledamot och en ersättare. Ersättare har ingen närvarorätt vid sammanträden 

där ordinarie ledamot deltar.  

 

3. Arvodesberedningens uppdrag preciseras tydligare vid senare tillfälle. 

 

________________ 

 

Beslut skickas till: 

Gruppledare 

Ekonomienheten 
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KF § 151  dnr KS 2014/321 

 

Val av ledamöter och ersättare till Arvodesberedning för perioden 15 oktober 2014 till och med 

14 oktober 2018. 

 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i föregående ärende, KF § 150, om tillsättande 

av arvodesberedning för perioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 föreslås följande 

ledamöter och ersättare: 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår Laila Andrén (S) som ordinarie och Gunnar Kvamme (S) som ersättare 

 samt Laila Andrén som sammankallande. 

 

Anne Sörqvist (C) föreslår Sven Callenberg (C) som ordinarie och Anne Sörqvist (C) som ersättare. 

 

Jan-Eric Thorin (FP)  föreslår Håkan Sandberg (FP) som ordinarie och Klas Häggström (FP) som 

ersättare. 

 

Ulla Berne (M) föreslår Barbro Spjuth (M) som ordinarie och Ulla Berne (M) som ersättare. 

 

Peter Sund (V) föreslår Bobo Bergström (V) som ordinarie och Peter Sund  (V) som ersättare. 

 

Jonatan Malm (MP) föreslår Christoffer Karlsson (MP) som ordinarie och Lotta Robertsson Harén 

(MP)  som ersättare. 

 

Christer Törnell (KD) förslår Christer Törnell (KD) som ordinarie och Harald Hårdstedt (KD) 

som ersättare. 

 

Ordföranden föreslår, att då (SD) representant i fullmäktige nu inte är närvarande, så kommer namnen 

för (SD)  att meddelas vid nästa kommunfullmäktigemöte. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för perioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 välja följande 

som ordinarie ledamöter i Arvodesberedningen: 

 

S Laila Andrén, Hantverkaregatan 13,  662 33 Åmål 

C Sven Callenberg, Tollebol 310,  662 91 Åmål 

FP Håkan Sandberg, Granliden 11,  662 32 Åmål 

M Barbro Spjuth, Järngatan 2 B,  662 33 Åmål 

V Bobo Bergström, Norströmsgatan 21,  662 36 Åmål 

MP Christoffer Karlsson, Nybrogatan 46,  662 30 Åmål 

KD Christer Törnell, Smedgatan 2, 662 34 Åmål 

SD vakant 
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Forts KF § 151 

 

Som ersättare väljs: 

 

S Gunnar Kvamme, Fryxellsgatan 8, 662 34 Åmål 

C Anne Sörqvist, Mo Byn 521, 662 91 Åmål 

FP Klas Häggström, Tösse Backen 301,  662 98 Tösse 

M Ulla Berne, Sjödahlsgatan 6, 662 30 Åmål 

V Peter Sund, Bragevägen 14 B,  662 34 Åmål 

MP Lotta Robertsson Harén, Wendelsväg 15, 662 95 Fengersfors 

KD Harald Hårdstedt, Patrongatan 11, 662 34 Åmål 

SD vakant 

 

Som sammankallande i Arvodesberedningen väljs Laila Andrén (S). 

 

____________________ 
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KF § 152 

 

KS § 167 

KSTAU § 43  KS 2012/53 

 

Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 17 mars 2015 TFN § 30 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson från 22 februari 2015 

3. Förslag till renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner som inkom till 

kanslienheten 24 mars 2015 

 

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsförordning som ska innehålla föreskrifter om 

hantering av avfall och en avfallsplan. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår både Säffle och Åmåls kommuner att anta reviderade 

renhållningsföreskrifter. 

 

Ärendet har tidigare återremitterats till teknik- och fritidsnämdnen. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun antar reviderade renhållningsföreskrifter. 

 

2. Vid obligatorisk hämtning av slam ska avisering ske. Detta förfarande ska ingå i teknik- och 

fritidsförvaltningens rutiner kring detta. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun antar reviderade renhållningsföreskrifter. 

 

2. Vid obligatorisk hämtning av slam ska avisering ske. Detta förfarande ska ingå i teknik- och 

fritidsförvaltningens rutiner kring detta. 

__________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 217-232. 
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Forts KF § 152 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Åmåls kommun antar reviderade renhållningsföreskrifter. 

 

2. Vid obligatorisk hämtning av slam ska avisering ske. Detta förfarande ska ingå i teknik- och 

fritidsförvaltningens rutiner kring detta. 

__________________ 

 

Beslutet ska skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden  
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KF § 153 

 

KS § 170 

KS KU § 14   KS 2015/48 

 

Ny reviderad biblioteksplan för Åmåls kommun  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterad 26 mars 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 5 maj 2015.  

3. Reviderad verksamhetsplan från kulturchef Stefan Jacobson inkommen 11 maj 2015. 

 

Biblioteksplanen är ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara 

befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling. 

Biblioteksplanen ligger till grund för det arbete som sker på kommunens bibliotek och för det 

samarbete som sker mellan biblioteket och andra lokala kommunala och fristående aktörer. 

 

Aktuell reviderad version av biblioteksplanen omfattar inte området skolbibliotek i Åmåls kommun. 

En plan för detta område färdigställs under 2015. 
 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

version av biblioteksplan för Åmåls kommun.  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad version av biblioteksplan för Åmåls 

kommun.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad version av biblioteksplan för Åmåls 

kommun. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 233-255. 
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Forts KF § 153 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av biblioteksplan för Åmåls kommun. 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kultur- och turismenheten



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-17 42(52) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 154 

 

KS § 163 

KSAU § 73   dnr KS 2014/124 

 

Reviderad verksamhetsplan för 2015 – vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2015 VON § 72 

2. Förslag till reviderad verksamhetsplan daterad 27 mars 2015 

 

Vård- och omsorgsnämnden vill revidera sin verksamhetsplan för 2015. Anledningen är att nämnden 

har fått ökat anslag och tillkommande uppdrag i verksamheten.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden 2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden 2015. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 256-271. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden för 

2015. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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KF § 155 

 

KS § 168 dnr KS 2015/83 

 

Besökspolicy för förtroendevalda i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 25 maj 2015  

2. Förslag till besökspolicy för förtroendevalda från 25 maj 2015 

 

Det finns ett intresse att som förtroendevald göra politikerbesök/praktik i verksamheten i Åmåls 

kommun. Kommunstyrelsen gav därför personalchef Per Ljungberg i uppdrag att ta fram en policy för 

politikerbesök/praktik ute i kommunens verksamhet. (11 mars 2015 KS § 81) 

 

Ett förslag till besökspolicy presenteras. Policyn reglerar att studiebesök ska godkännas av berörd 

förvaltningschef. Hänsyn ska tas till brukarnas integritet, aktuell lagstiftning, arbetsmiljö och 

eventuella störningar och påfrestningar i verksamheten som besöket kan medföra. 

 

Rätten till studiebesöken införs utöver de kontaktdagar som regleras i arvodesreglementet.  

 

Håkan Sandberg (FP) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till den föreslagna policyn. 

    

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta besökspolicy för förtroendevalda. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 272-276. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar i ändringsyrkande följande:  

1. Under rubrik Studiebesök, 1:a stycket,  sista meningen, byts ”enskilda eller organisationer” ut mot 

”sökande”. 

2  Under rubrik Studiebesök, 4:e stycket, första meningen byts ”politiska partier” ut mot 

”förtroendevalda”. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag och Thomas Olsons (FP) två ändringsyrkanden. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Olsons (FP) båda ändringsyrkanden och finner att 

fullmäktige beslutat godkänna båda. 
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Forts KF § 155 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta besökspolicy för förtroendevalda med de ändringar som 

föreslagits av Thomas Olson, innebärande: 

 

1. Under rubrik Studiebesök, 1:a stycket,  byts ”enskilda eller organisationer” ut mot ”sökande”. 

2  Under rubrik Studiebesök, 4:e stycket, byts ”politiska partier” ut mot ”förtroendevalda”. 

 

__________________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

Personalchef Per Ljungberg 

Gruppledarna 
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KF § 156 

 

KS § 174 

KSAU § 75   dnr KS 2014/88 

 

Motion om ökad datortäthet, en dator till en elev 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Ulf Hanstål (M) från 25 mars 2014 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 26 mars 2015 BUN § 63 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson från 9 mars 2015 

 

Motionären föreslår att resurser frigörs för att kunna öka datortätheten i Åmåls kommun enligt 

principen en dator till en elev. Resurser satsas på att fortbilda pedagogerna/lärarna så att de på ett 

rimligt sätt kan använda den nya tekniken i utbildningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att avsätta extra 

medel för detta under 2016 till 2018. Införandet föreslås ske gradvis med start 2016. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta ska inrymmas i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta ska inrymmas i barn- och 

utbildningsnämndens budget. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 277-283. 

 

Inlägg i ärendet görs av Ulla Berne (M) som tackar för motionssvaret å Ulf Hanståls (M) vägnar. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Detta ska inrymmas i barn- och utbildningsnämndens budget. 

 

__________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 157 

KS § 175 

KS KU § 21   KS 2015/100 

 

Medborgarförslag – En offentlig vägg för gatukonst från Daniel Larsson 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Daniel Larsson daterad 19 mars 2015 behandlas. 

2. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 12 maj 2015. 

 

Kulturutskottet har mottagit en remiss gällande ett medborgarförslag som har kommit in till Åmåls 

kommun. Förslaget innebär att upprätta en vägg i offentlig miljö där möjlighet finns att måla på båda 

sidor av väggen. Den som målar står själv för allt material och ansvarar för att hantera restprodukter 

på rätt sätt ur miljösynpunkt. Målningarna kan när som helst målas över och på detta sätt blir väggen 

ett levande galleri som ständigt byter konstverk.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget och ger Makerspace i uppdrag att tillsammans med 

förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig vägg för gatukonst. 

Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kulturutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Kulturutskottets beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att ge Makerspace i 

uppdrag att tillsammans med förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig 

vägg för gatukonst. Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

_____________________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att ge Makerspace i 

uppdrag att tillsammans med förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig 

vägg för gatukonst. Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

__________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 284-286. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Makerspace i uppdrag att tillsammans med 

förslagsställaren undersöka möjligheterna för skapandet av en offentlig vägg för gatukonst. 

Tjänsteskrivelsen ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

_______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kulturchef Stefan Jacobson  

Daniel Larsson 
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KF § 158 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelar att följande motioner inkommit: 

 

Från Lisbeth Vestlund (FP), angående strandpromenad i Åmål                   Dnr 2015/238 

 Bilaga ärende 29, sid 287. 

 

Från Lisbeth Vestlund (FP) angående våld i nära relationer                         Dnr 2015/239 

 Bilaga ärende 29, sid 288-289. 

 

 

Lisbeth Vestlund (FP) presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till kommunstyrelsens kansli 
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KF § 159  dnr KS 2015/232 

 

Inkommet medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag inkommit 

 

Från Rickard Karlsson, Åmål, angående bemanning vid Åmåls djurpark      Dnr 2015/232 

 Bilaga ärende 29, sid 290. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till kommunstyrelsens kansli 
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KF § 160  dnr KS 2015/237 

 

Fråga ställd till teknik och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande angående investeringen 

 i Plantaget – Lisbeth Vestlund (FP) 

  

Till dagens möte har fråga inkommit från Lisbeth Vestlund (FP), daterad 17  juni 2015, 

ställd till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Michael Norén (s) angående 

investeringen i Plantaget. Bilaga ärende 29, sid 291. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Eftersom frågan kommit in sent tas denna upp till behandling vid fullmäktiges möte i 

september. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan kommer att tas upp till behandling vid kommande  

fullmäktigemöte i september. 

 

_______________
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KF § 161  dnr KS 2015/236 

 

Fråga ställd till bygg- och miljönämndens ordförande angående bygglovsansökningar 

kring Åmålsån – Tomas Lindström (-) 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 12 juni 2015, 

ställd till bygg- och miljönämndens ordförande Wilhelm Bodmark (S) angående bygglovs- 

ansökningarna kring Åmålsån.   Bilaga ärende 29, sid 292. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Bygg- och miljönämndens ordförande Wilhelm Bodmark (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

Ajournering  kl 21.45 – 21.55 
 

Mötet återupptas på Stadshuset och förrättas nytt upprop. 
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KF § 162 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 

 

Michael Karlsson (S) informerar från möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund  

samt rapporterar från möte med Fyrbodals kommunalförbund som ägt rum i Strömstad. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

KF § 163 

 

Meddelanden 

 

Michael Karlsson (S) meddelar att under dagen har försäljningen skett av det kommunägda bolaget  

Jollen i Åmål AB till Måkeberg AB  avseende Måkebergsområdet  och handlingar i ärendet 

har undertecknats. (enligt beslut KF 2010-11-24, § 186, om ramavtal Måkeberg, samt KF 2012-10-31, 

§ 173, exploateringsavtal). 

 

 

KF § 164 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamöter i styrelsen för Jollen i Åmål AB 

 

Med hänvisning till försäljningen av området vid Måkeberg till Måkeberg AB begär följande om 

entledigande från sina styrelseuppdrag:  

Gunnar Kvamme (S), Anette Wennersten (S), Christoffer Karlsson (MP), Sven Callenberg (C) 

och Nina Lindberg (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Fullmäktige beslutar att bevilja begäran om entledigande för berörda ledamöter. 

 

 

KF § 165 

 

Information om besök i Dunhuang, Kina  

 

Laila Andrén (S) och Anne Sörqvist (C) informerar från sitt besök i Dunhuang i Kina, som 

företogs 17-22 april och som avsåg en förberedelsefas inför ett framtida kommunalt partnerskap  

rörande folkhälsa och utveckling inom folkhälsoområdet via ICLD. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 
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KF § 166 

 

Avslutning 

 

Ordföranden  tillönskar alla en trevlig sommar och  förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


