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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30-21.00     Ajournering 19.15-19.30 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 4 november 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 210-235 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

 Linda Strand                                     Jan-Eric Thorin                                                      

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-10-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-11-04 
Datum för 

anslags nedtagande  2015-11-26 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-10-28 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C)   Emil Radanov (C) x       

Sven Callenberg (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)    Bo-Göran Jonasson (S)              x     

Ida Carlsson Glavmo (S)    Linda Strand  (S) x  

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S)   ---------------------- 

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S)   ----------------------     

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S)   Anette Andersson (S) x    

Ann Ottosson (M) x            

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP) x         

Peter Sund (V) x     

Bobo Bergström (V) x       

Christer Örtegren (S)                  x    

Tobias Holmberg (S)   -----------------------        

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 § 210 

 

Hälsningsanförande 

 

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

Mötet inleds med en tyst minut till minne av händelsen och för att hedra de omkomna vid  

Kronans skola i Trollhättan den 22 oktober.  

  

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 211 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 212 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Linda Strand (S)  och 

Jan-Eric Thorin (FP).  

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 4  november 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 213 

 

Dagordning 

 

  

Fyra medborgarförslag och fyra frågor har inkommit till dagens möte och behandlas dessa under 

punkten 14 på föredragningslistan. Av dessa är ett medborgarförslag med i utskickade handlingar, 

övriga är utdelade vid dagens möte. Ett interpellationssvar har lagts på bordet i ärende 12. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

Ordföranden meddelar att från och med dagens möte kommer dessa att filmas och läggas 

ut direkt på kommunens hemsida, www.amal.se. 

 

_________________________ 
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KF § 214 

 

Information om  arbetet med Gamla Staden i Åmål 

 

Kommunchef Jeanette Lämmel, kulturchef Stefan Jakobson och tillväxtenhetens chef 

Carl-Gustav Bergenholtz informerar om Gamla Staden, det vill säga området runt Plantaget, 

Fisketorget, Marinan, Södra hamnplan och Kulturmagasinet (Gamla Kyrkan). De informerar om 

bakgrunden till arbetet, bland annat Vision 2020 och  Kulturpolitiska programmet. 

 

Frågor och inlägg görs av Christer Törnell (KD), Håkan Sandberg (FP), Kurt Svensson (C) och 

Ulla Berne (M).  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 

 

________________________ 
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KF § 215 

 

KS § 270 

KSAU § 135 Dnr 2015/298 

 

Övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 3 september 2015. 

2. Förslag till övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Åmåls kommun. 

3. Bilaga 1-3, varav bilaga 1-2 är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 

kap 13 §. 

 

En ny övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är framtagen för innevarande mandatperiod. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna används bland annat som underlag för att bedöma samhällets förmåga 

att hantera extraordinära händelser, för att sammanställa hot och risker i samhället och för att rikta in 

samhällets krisberedskap. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys ska antas i början av varje 

mandatperiod och skickas in till Länsstyrelsen.  

 

De bilagor som finns till planen är kännedomsbilagor. Kommunens förvaltningar kommer löpande att 

uppdatera dessa bilagor under mandatperioden. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny risk- och sårbarhetsanalys att gälla 

till och med 2018.  

 

2. Kommunstyrelsen lägger informationen om bilagorna till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Kommunstyrelsen lägger informationen om bilagorna till handlingarna. 

 

2. Dokumenten ska revideras så att formuleringen gamla stan byts ut mot gamla staden. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny risk- och sårbarhetsanalys att gälla till och 

med 2018.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-23. 
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Forts KF § 215 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny risk- och sårbarhetsanalys att gälla till och med 2018.  

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Säkerhetssamordnaren 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-28 7(29) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 216 

 

KS § 271 

KSAU § 136  Dnr 2015/298 

 

Övergripande ledningsplan för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn från 3 september 2015 

2. Förslag till övergripande ledningsplan för Åmåls kommun 

 

En övergripande kommunal ledningsplan ska finnas för att reglera hur kommunen ska organisera sig 

vid en extraordinär händelse. En extraordinär händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver 

skyndsamma insatser av kommunen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny övergripande kommunal ledningsplan. 

Därmed upphör den tidigare ledningsplanen att gälla. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny övergripande kommunal ledningsplan. 

Därmed upphör den tidigare ledningsplanen att gälla. 

______________________ 

  

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 25-35. 

 

Inlägg i ärendet görs av Michael Karlsson (M) och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny övergripande kommunal ledningsplan.  

Därmed upphör den tidigare ledningsplanen att gälla. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Säkerhetssamordnaren
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KF § 217 

 

KS § 282   KS 2014/153 

 

Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter AB om upphandling av parteneringentreprenör 

gällande Södra skolan, Rösparksskolan och Kristinebergskolan  
 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 7 oktober 2015 behandlas. 

 

Grundskolan i Åmål står inför stora lokalförändringar bland annat på grund av ökat antal elever, 

lokaler som inte är ändamålsenliga enligt arbetsmiljöverkets direktiv. 

 

Förvaltingen föreslår i sin skrivelse att Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) ges i uppdrag att 

genomföra en parteneringupphandling för att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för 

respektive objekt och olika alternativ. 

 

Lars Ottosson (C) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag vilket bifalls av Ewa Arvidsson (S), 

Christer Törnell (KD), Olof Eriksson (S) och Michael Karlsson (S). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör 

avseende enheten grundskola: 

 område A, Södra skolan 

 område B, Rösparkskolan 

 område C Kristinebergskolan 

 

Syftet är att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för respektive objekt och olika 

alternativ. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

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

 

Verkställande direktör Magnus Dalsbo, ÅKAB, redogör för partneringentreprenörsupphandling  

och hur detta fungerar. 

 

Lars Ottosson (C) yrkar i tilläggsyrkande att Styrgruppen får uppdraget att ta fram en tydlig 

uppdragsbeskrivning. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Inlägg görs av Håkan Sandberg (FP) och Tomas Lindström (-) 

 

Mötet ajourneras 19.15 – 19.30 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande med kompletteringen att 

styrgruppen ska återkomma med redovisning i fullmäktige senast januari 2016. 
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Forts KF § 217 

 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (S) komplettering till tilläggsyrkandet. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, 

kommunstyrelsens förslag och Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande med komplettering från 

Michael Karlsson (S). 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och konstaterar att fullmäktige 

beslutat enligt detta. 

 

Håkan Sandberg (FP) önskar lämna en protokollsanteckning vilket ordföranden medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Åmåls Kommunfastigheter AB ges i uppdrag att påbörja en upphandling av partneringentreprenör 

avseende enheten grundskola: 

 område A, Södra skolan 

 område B, Rösparkskolan 

 område C, Kristinebergskolan 

 

Syftet är att i ett tidigt skede kunna ta fram en kostnadskalkyl för respektive objekt och olika 

alternativ. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att Styrgruppen får uppdraget att ta fram en tydlig 

uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning i fullmäktige senast i januari 2016. 

 

Protokollsanteckning 

 

Håkan Sandberg (FP) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

 ”Beslutsformuleringen ”påbörja” är olycklig. Syftet att ta fram kostnadskalkyler uppfylls inte genom 

ett påbörjande. Begreppet ”partneringentreprenör” kan ha olika innebörd som inte klargörs i beslutet. 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige bör beskrivas utifrån vad och inte hur. Styrgruppen önskar 

kostnadskalkyler för olika alternativ och önskar beredning från  ÅKAB. Hur det sker från egen och 

utomståendes kompetens borde vara för ÅKAB att avgöra. 

Beslutet förbättrades genom antagna tilläggsyrkanden men kommunfullmäktige förtjänar väl 

genomarbetade beslutsunderlag.” 

 

_______________________________ 

 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF  § 218 

 

KS § 274 

KSAU § 125   dnr KS 2014/87 

 

Motion – läxhjälp, Ulf Hanstål (M) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 25 augusti 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 augusti 2015. 

3. Motion angående läxhjälp från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014. 

 

Barn- och utbildningsnämnden gav Kent Jönsson i uppdrag att utreda läxornas betydelse i 

grundskolan (15 december 2014, BUN § 199) vilken redovisades för barn- och utbildningsnämnden i 

juni 2015 (BUN § 126).  

 

Utredningen visade att: 

- Forskning på läxor i yngre åldrar ger inte förväntad inlärningseffekt. 

- Forskning på läxor i äldre årskurser visar effekt, framförallt inom matematik och 

naturvetenskap. 

- En läxa ska dock vara av repetetiv art och ska följas upp av pedagog, då har läxa effekt. 

- Läxor ska vara tydligt strukturerade. 

 

I Sverige arbetar man av tradition inte på detta sätt. Läxor nämns inte heller i några styrdokument, det 

vill säga Skollag 2010:800, Skolförordning, Läroplan eller Skolverkets Allmänna råd. 

 

I dag erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen stöd till elever inom ordinarie 

verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 

 

Enheten Gymnasium erbjuder alla elever och vårdnadshavare från och med årskurs 7 och uppåt extra 

stöd i matematik, kemi, biologi och fysik på kvällstid en gång per vecka. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Förvaltningens förslag och Michael Karlssons (S) 

yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att arbetsutskottet har beslutat 

enligt Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ser motionen som besvarad då kommunen redan erbjuder stöd i form av läxhjälp 

till elever inom ordinarie verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) samt inom fritidshemsverksamhet 

för årskurs 1 – 6. 

__________________ 
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Forts KF § 218 

 Forts KS § 274 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se motionen som besvarad då kommunen redan 

erbjuder stöd i form av läxhjälp till elever inom ordinarie verksamhet/undervisning (årskurs 1 – 9) 

samt inom fritidshemsverksamhet för årskurs 1 – 6. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 39-45. 

 

Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera svaret med de planerade 

åtgärder och tidsplan för införandet av dessa, som man anser skall kunna ersätta den fysiska 

läxhjälp många saknar - för barnens skull. 

 

Kjell Kaså (C), Tomas Lindström (-) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Michael Karlsson (M) 

återremissyrkande. 

 

Inlägg görs av Christer Törnell (KD). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, kommunstyrelsens 

förslag och återremissyrkande från Michael Karlsson (M) 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att fullmäktige beslutat att 

återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att 

komplettera svaret med de planerade åtgärder och tidsplan för införandet av dessa, som man anser 

skall kunna ersätta den fysiska läxhjälp många saknar - för barnens skull. 

  

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 219 

 

KS § 275 

KSAU § 126   dnr KS 2015/69 

 

Motion – annonsering av dagordning för kommunfullmäktige, Tomas Lindström (-) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 15 september 2015. 

2. Motion om annonsering av dagordning från Tomas Lindström (-) daterad 20 februari 2015. 

 

Tomas Lindström (-) lämnade vid kommunfullmäktige den 25 februari 2015 in en motion om att 

Åmåls kommun ska återgå till att annonsera dagordningen vid framtida kallelser i lokaltidning för att 

invånarna i Åmål ska få information om vilka ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möten. 

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då dagordningen till 

kommunfullmäktiges möten redan publiceras på kommunens webbplats, vilket anses tillräckligt. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då dagordningen till 

kommunfullmäktiges möten redan publiceras på kommunens webbplats, vilket anses tillräckligt. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 46-49. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dagordningen till kommunfullmäktiges möten 

redan publiceras på kommunens webbplats, vilket anses tillräckligt. 

 

_______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Motionären 
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KF § 220 

 

KS § 276 

KSAU § 127   dnr KS 2015/70 

 

Motion – delade turer i hemtjänsten, Tomas Lindström (-) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 27 augusti 2015.  

2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 10 augusti 2015. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 27 april 2015. 

4. Yttrande från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 24 april 2015. 

5. Motion om delade turer i hemtjänsten från Tomas Lindström (-) daterad 25 februari 2015. 

 

Vård- och omsorgsnämnden fick en återremiss från kommunstyrelsen gällande motion från Tomas 

Lindström (-) om att delade turer inom hemtjänsten skulle tas bort. Återremissen gäller ett mer 

utvecklat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  Motiveringen är att så länge projektet med 

hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 

Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 

projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 

genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 

lokal nivå. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 

projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 

genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 

lokal nivå. 

______________________ 
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Forts KF § 220 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 50-54. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Motiveringen är att så länge projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen 

finns inte resurser för att genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela 

frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både 

nationellt och på lokal nivå. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Motionären 
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KF § 221 

 

KS § 277 

KSAU § 128   dnr KS 2015/71 

 

Motion – prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten, Tomas Lindström (-) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 27 augusti 2015.  

2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 10 augusti 2015. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 21 april 2015. 

4. Yttrande från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 24 april 2015. 

5. Motion om att prova sex timmars arbetsdag i hemtjänsten från Tomas Lindström (-) daterad 

24 februari 2015. 

6. Artikel från Dagens samhälle. 

 

Vård- och omsorgsnämnden fick en återremiss från kommunstyrelsen gällande motion från Tomas 

Lindström (-) om att prova sex timmars arbetsdag inom hemtjänsten. Återremissen gäller ett mer 

utvecklat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Motiveringen är att så länge projektet med 

hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att genomföra motionen. 

Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på lokal nivå. 

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 

projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 

genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 

lokal nivå. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att så länge 

projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen finns inte resurser för att 

genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela frågan sett ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både nationellt och på 

lokal nivå. 

______________________ 
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Forts KF § 221 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 55-61. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-), Peter Sund (V) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Motiveringen är att så länge projektet med hel-/deltid pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen 

finns inte resurser för att genomföra motionen. Åmåls kommun som arbetsgivare äger inte heller hela 

frågan sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta är också en fråga för arbetsmarknadens parter, både 

nationellt och på lokal nivå. 

 

____________________________ 

 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären 
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KF § 222 

 

KS § 278 

KSAU § 131   dnr KS 2015/36 

 

Medborgarförslag – upprustning av badplatsen vid Knarrbysjön 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 25 augusti 2015. 

2. Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 31 juli 2015. 

3. Medborgarförslag – badplatsen vid Knarrbysjön, Fengersfors från Monica Lindstrand 

 

Teknik- och fritidsnämnden fick den 12 mars 2015 en remiss från Åmåls kommun gällande 

medborgarförslaget om att göra badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors mer handikappvänlig och 

förse badplatsen med en brygga i den lugnare delen av badplatsen.  

 

Badplatserna är viktiga i Åmåls kommun ur rekreationssynpunkt och visteleplats för alla, både 

invånare och besökare. Standarden bedöms som god med viss förbättringspotential rörande 

framförallt tillgänglighetsanpassning.  

 

Förvaltningen har fått medel i årets budget för bryggor till badplatserna. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla medborgarförslaget om att 

förse badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors med en brygga i den lugnare delen av badplatsen. 

Beträffande möjligheten att göra badplatsen handikappvänlig kommer en översyn att göras vart det är 

lämpligast att förlägga.  

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då förvaltningen redan fått medel i årets budget till 

att förbättra kommunens badplatser. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då förvaltningen redan 

fått medel i årets budget till att förbättra kommunens badplatser. 

______________________ 
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Forts KF § 222 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 62-66. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget då förvaltningen redan fått medel i årets 

budget till att förbättra kommunens badplatser. 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förslagsställaren Monica Lindstrand 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KF § 223 

KS § 279 

KSAU § 132   dnr KS 2015/37 

 

Medborgarförslag – påbyggnad av tak över dansbanan, Knarrbysjön 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 25 augusti 2015. 

2. Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 31 juli 2015. 

3. Medborgarförslag – badplatsen vid Knarrbysjön, Fengersfors från Monica Lindstrand 

 

Teknik- och fritidsnämnden fick den 16 mars 2015 en remiss från Åmåls kommun gällande 

medborgarförslaget om att reparera och bygga tak dansbanan i Fengersfors då den är i dåligt skick. Ett 

tak skulle möjliggöra fler användningsområden.  

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. Det 

har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IF. Då 

Fengersfors IF ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 

och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IF. Skulle det vara så att dansbanan i stället 

tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 

arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  

 

Arbetsutskottets behandling 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. Det 

har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IF. Då 

Fengersfors IF ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 

och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IF. Skulle det vara så att dansbanan i stället 

tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 

arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att föreningen felaktigt kallas för Fengersfors IF istället för 

Fengersfors IK.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget.  

Det har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IK. Då 

Fengersfors IK ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 

och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IK. Skulle det vara så att dansbanan i stället 

tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 

arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  

______________________ 
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Forts KF § 223 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 67-72. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att avslå medborgarförslaget. 

  

Det har framkommit oklarheter i vem som äger dansbanan, Åmåls kommun eller Fengersfors IK. Då 

Fengersfors IK ska ha fått projektmedel för att uppföra dansbanan ska initiativet till både förbättringar 

och utveckling av dansbanan hänskjutas till Fengersfors IK. Skulle det vara så att dansbanan i stället 

tillhör Åmåls kommun finns inga hinder att byalaget, idrottsföreningen eller annan ideell förening 

arrenderar dansbanan och söker externa medel för att bygga tak över dansbanan.  

 

________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Monica Lindstrand 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KF § 224 

KS § 280 

KSAU § 133   dnr KS 2015/73 

 

Medborgarförslag – cykelstråk Åmål-Mo 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelsen från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 2 juni 2015. 

2. Medborgarförslag – cykelstråk från Åmål till Mo, från Angelika Lunnari. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Angelika Lunnari som innebär att anlägga en gång- och 

cykelväg (GC- väg) från Åmål via Kasenberg till Mo, med en framtida förhoppning att knyta ihop 

Åmål – Svaneholm. 

 

Tillväxtenheten är positiv till att utveckla GC- vägar i kommunen. En ökning av cykelanvändandet 

leder till mindre underhållskostnader på vägnätet samt en renare miljö och bra hälsoeffekter på 

befolkningen. Dock innebär detta medborgarförslaget höga kostnader för relativt få medborgare.  

 

Dialog har förts med gatuchef Niklas Ekberg och trafikplanerare Philip Hagström på teknik- och 

fritidsförvaltningen och båda ställer sig bakom tillväxtenhetens förslag att avslå medborgarförslaget. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget att anlägga en gång- och cykelväg mellan Åmål – Mo 

då det innebär höga kostnader för relativt få medborgare. 

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att anlägga en gång- och 

cykelväg mellan Åmål – Mo då det innebär höga kostnader för relativt få medborgare. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 73-77. 

 

Inlägg i ärendet görs av Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Komunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget att anlägga en gång- och cykelväg mellan 

Åmål – Mo då det innebär höga kostnader för relativt få medborgare. 

______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Angelika Lunnari 

Tillväxtenheten, Carl-Gustav Bergenholtz  
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KF § 225  KS  dnr 2015/324 

 

Svar på interpellation från Jan-Eric Thorin (FP) ställd till teknik- och fritids- 

nämndens ordförande angående trafikdag i Åmål 

 

Jan-Eric Thorin (FP) hade den 21 september 2015 inlämnat interpellation ställd till 

teknik- och fritidsnämndens ordförande Michael Norén (S) angående en tidigare bifallen 

motion om anordnande av trafikdag i Åmål, och när denna blir av.  Bilaga 78 

 

Interpellationssvar hade inkommit från teknik- och fritidsnämndens ordförande Michael Noren (S), 

handling utdelad vid dagens möte,  bilaga ärende 12, sid 78 A.  

 

Inlägg i interpellationsdebatten görs av Michael Norén (S), Jan-Eric Thorn (FP), Håkan Sandberg 

(FP) och Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret 

till handlingarna. 

 

______________________ 
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KF § 226 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, förteckning över obesvarade motioner 

och medborgarförslag per den 19 oktober 2015.   Bilaga 79-83. 

 

Inlägg görs av Tomas Olson (FP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

 

_________________________ 
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KF § 227 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag har inkommit: 

 

Från Bibbi Moberg, Åmål, angående åtgärder mot fiskmåsar och andra fåglar 

     som blivit en sanitär olägenhet           Dnr 2015/346 

     Bilaga ärende 14, sid 84 

 

Från Lisbeth Vestlund, Åmål, angående inrättande av Äldreombudsman         Dnr 2015/359 

     i Åmåls kommun 

     Bilaga ärende 14, sid 85 

 

Från Sten Nilsson, Åmål, angående skyddsstaket mot järnvägen sträckan        Dnr 2015/366 

       Norrtull – Brohålet   Bilaga ärende 14, sid 86 

 

Från Kerstin Karlsson, Åmål, angående bättre vård till personer med ödem      Dnr 2015/371 

        Bilaga ärende 14, sid 87 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-28 25(29) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 228  KS 2015/362 

 

Fråga  ställd till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Michael Norén (S)  

angående gasanläggningen vid Östby. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Christer Törnell (KD), daterad 20 oktober 2015, 

ställd till teknik- och fritidsnämndens ordförande Michael Norén (S) angående deponigasen 

på Östby avfallsanläggning och när anläggningen kan fungera igen. Bilaga ärende 14, sid 88. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Michael Norén (S) besvarar frågan. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

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

 

______________________ 
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KF § 229  KS 2015/363 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  

angående HC (Hamncompagniet). 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 23 oktober 2015, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson angående HC 

(Hamncompagniet) och vad som händer med den.  Bilaga ärende 14, sid 89. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

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

 

______________________ 
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KF § 230  KS 2015/365 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  

angående byggnation av skola vid Rösparken samt behålla Södra skolan. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 23 oktober 2015, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående  

byggnation av skola vid Rösparken samt behålla Södra skolan.  Bilaga ärende 14, sid 90. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

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

 

______________________ 
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KF § 231  KS 2015/364 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  

angående flyktingfrågan. 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 23 oktober 2015, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående  

hur läget i Åmål är när det gäller flyktingfrågan.  Bilaga ärende ärende 14, sid 91. 

 

Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

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

 

______________________ 
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KF § 232 

  

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 

 

Michael Karlsson (S) rapporterar från möten med Fyrbodals kommunalförbund och  

Dalslandskommunernas kommunalförbund.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 233 

 

Meddelanden 

 

-Länsstyrelsen protokoll, daterat 26 oktober 2015, angående ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige. Till ny ledamot har länsstyrelsen utsett Christer Örtegren (S) 

efter Göran Ekman och som ny ersättare har Anette Andersson (S) utsetts för resterande 

mandatperiod. 

 

- Länsstyrelsens protokoll, daterat 16 oktober 2015, angående inspektion enligt 19 kap 

17 § föräldrabalken och 20 § förmyndaarskapsförordningen, vid överförmyndarverk- 

samheten i Åmål. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

KF 234 

 

Ordningsfråga 

 

Tomas Lindström (-) ställer ordningsfråga angående utarrendering på 5 år av Örnäs camping 

och huruvida detta är en fråga som bör behandlas i fullmäktige. 

Som svar på detta hänvisar ordföranden till kommunstyrelsens reglemente. 

 

 

KF § 235 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


