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Plats och tid Stadshuset                                   18.30-21.00 

Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 3 februari 2016, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-27 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Lotta Robertsson Harén 

Justerande 
 

Leif Aronsson                                                      Michael Karlsson 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-01-27 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-02-03                      
Datum för 

anslags nedtagande 2016-02-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 
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Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 

 

 

N Ä R V A R O L I S T A   KF 2016-01-27 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare                          Närv 

 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C)   Anelia Dotcheva (C) x        

Sven Callenberg (C) x          

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x        

Olof Eriksson (S) x     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C) x              

Christer Törnell (KD) x        

Fredrik Bengtsson (S)  x           

Ida Carlsson Glavmo (S)   --------------------------                    

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x    

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)    Barbro Spjuth (M)  x         

Wilhelm Bodmark (S)  Pertti Rolöf (S)                     x      

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S)   Anette Andersson (S)            x     

Ann Ottosson (M)   Jörgen Eliasson (M)              x           

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x                           

Jonatan Malm  (MP) x          

Peter Sund (V)   Christina Wallin (V)             x    

Bobo Bergström (V) x       

Christer Örtegren (S)                  x    

Tobias Holmberg (S)   Bo-Göran Jonasson (S)         x        

Håkan Sandberg  (L)  x                

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L)   Lisbeth Vestlund (L)            x        

Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande x          

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

Laila Andrén (S), ordförande                 --------------------------    
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KF § 1 

 

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

  

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 2 

 

Kallelse /kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 3 

 

Justering 
 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Aronsson (C)  och Michael Karlsson (S) 

   

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 3 februari 2016, kl 14.00. 

 

 

KF § 4 

 

Dagordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om en extra punkt på dagordningen kan tas upp vid 

dagens möte, information om organisationsförändring inom enheten grundskola. Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef Catrin Eriksson kommer att informera. 

Fullmäktige godkänner detta och  informationen kommer att behandlas som första punkt på 

dagordningen, punkt 1 A.  

 
Sex frågor och två medborgarförslag har inkommit till dagens möte och behandlas dessa under 

punkten 12 på dagordningen. Frågorna och medborgarförslagen har delats ut vid dagens möte. 

 

En avsägelse har inkommit och frågar ordföranden om denna kan behandlas vid dagens möte, 

vilket fullmäktige medger. Denna kommer då att behandlas som ärende 11 B på dagordningen.   

 

  

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

  

_________________________ 
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KF § 5 

 

Information om organisationsändring inom enheten grundskola 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) och förvaltningschef 

Catrin Eriksson informerar om organisationsförändring inom enheten grundskola 

som berör Rösparksskolan och Södra skolan samt svarar på frågor med anledning av detta. 

 

___________________ 
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KF § 6              Dnr KS 2015/442 

Försäljning av fastigheten Åmål 4:16 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten Åmål 4:16. 

Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och 

enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz. 

Sammanfattning av ärendet 

Toveks Lastbilar AB har kontaktat kommunen och vill köpa fastigheten Åmål 4:16. Företaget vill 

bedriva försäljning och service av lastbilar, bussar och släp på fastigheten. 

Förvaltningen konstaterar att den tänkta etableringen stämmer väl överens med detaljplanen och 

föreslår försäljning enligt kommunens gällande taxa. Detta medför en intäkt för kommunen 434 700 

kronor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 2015-12-11 inkl. bilagor. 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, § 23 

Bilaga 1-5 

Yrkande 
Michael Karlsson (S) och Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 
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KF § 7               Dnr KS 2015/443 

Hantering av stöd till kommuner med anledning av 
flyktingsituationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det tillfälliga stödet för migration periodiseras till år 2016 och avsätts för kommande behov avseende 

kostnader som uppstår i samband med migration. 

 

Förslag till riktlinjer för användning av migrationsmedel upprättas under början av 2016 av 

förvaltningschef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltning tillsammans med ekonomichef. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17:e december fastställde regeringen att tilldela Åmåls Kommun 28 572 469 kronor som ett 

tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen att användas under 2015 och 2016. Kommunen 

behöver nu besluta hur dessa medel ska användas. 

Kommunen har sedan tidigare ett anslag avsett för migrationsmedel, den så kallade migrationsfonden, 

som hanteras via finansförvaltningen. Beslut om användande av dessa pengar fattas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Eva Larsson, daterad 2015-12-21 

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 25 

Bilaga 6-8 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

___________________ 

Beslutet skickas till 

-Ekonomienheten 

-Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KF § 8               Dnr KS 2015/415 

Delårsrapport per 2015-07-31 för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund samt revisionsrapport 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten för Åmåls kommuns del och lägger den till 

handlingarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare enligt Håkans Sandbergs tilläggsyrkande: Eftersom 

Dalslandskommunernas kommunalförbunds medlemmar begärt utträde kommer anläggnings-

tillgångarna inte att stadigvarande nyttjas. Enligt redovisningslagen skall de betraktas som 

omsättningstillgångar och värderas som sådana i nästa rapport. I nästa rapport redovisa de 

ekonomiska konsekvenserna för Åmåls utträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson redogör för delårsbokslut från Dalslandskommunernas 

kommunalförbund. 

Det redovisade resultatet per 31 juli 2015 är 1 233 000 kronor, vilket är 90 000 kronor mer än 

motsvarande period föregående år. Det prognostiserade helårsresultatet är 2 722 000 kronor, vilket är 

375 000 kronor sämre än budgeterat. 

Beslutsunderlag 

- Delårsbokslut från Dalslandskommunernas kommunalförbund daterad 30 november 2015. 

- Revisorernas granskning av delårsrapport av Dalslandskommunernas kommunalförbund daterad 16 

november 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsen, 2016-01-13, KS § 5 

Bilaga 9-61 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar som tilläggsyrkande:  Eftersom Dalslandskommunernas kommunalför- 

bunds medlemmar begärt utträde kommer anläggningstillgångarna inte att stadigvarande nyttjas. 

Enligt redovisningslagen skall de betraktas som omsättningstillgångar och värderas som sådana i 

nästa rapport. I nästa rapport redovisa de ekonomiska konsekvenserna för Åmåls utträde. 

 

Mötet ajourneras  19.20  - 19.25  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och Håkan 

Sandbergs (L) tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 

beslutat enligt detta. Därefter ställs proposition på Håkan Sandbergs (L) tilläggsyrkande och finner  

att fullmäktige beslutat godkänna detta. 

 

Beslutet skickas till 
- Ekonomienheten 

- Dalslandskommunernas kommunalförbund 
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KF § 9   Dnr KS 2015/411 

Delårsrapport per 30 juni 2015 och revisionsrapport - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten för Åmåls kommuns del och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad ekonomichef Eva Larsson redogör för Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport. Det 

redovisade resultatet är minus 427 000 kronor. För innevarande år beräknas ett underskott på drygt 

700 000 kronor. 

Revisionen har godkänt Fyrbodals delårsrapport och anser att den är upprättad i enlighet med 

kommunala redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund per 30 juni 2015 daterad 3 september 2015. 

- Revisionsrapport från Fyrbodals kommunalförbunds revisorer daterad 10 september 2015 

- PM angående granskning av delårsrapport, Fyrbodals kommunalförbund från Ernst & Young AB, 

revisor Olle Pehrsson daterad 1 september 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 6 

Bilaga 62-88 

  

__________________ 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Fyrbodals kommunalförbund 
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KF § 10   Dnr KS 2015/412 

Handlingsprogram för räddningstjänsten, perioden 2015 - 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten under 

mandatperioden 2015-2018. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten är framtaget för det förebyggande och 

skadeavhjälpande arbetet inom lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för innevarande 

mandatperiod. Handlingsprogrammet är ett styrande dokument som inför varje ny mandatperiod ska 

antas. Handlingsprogrammet ska innehålla räddningstjänstens förmåga att hantera oönskade händelser 

och hur det förebyggande arbetet är organiserat inom lagområdet LSO. 

 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018. 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 1 december 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 12 

Bilaga 89-116 

 

__________________ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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KF § 11  Dnr KS 2015/416 

Analys av rättssäkerhet inom kommunens verksamhet med 
anledning av ökad invandring 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat följande: (2 december 2015, KS § 350) 

Förvaltningarna ges i uppdrag att bedöma hur väl verksamheterna klarar av att möta krav i lagar 

och bestämmelser och ange inom vilka områden lagkrav etcetera för närvarande inte uppnås med 

anledning av ökad invandring och varför. Om inte samtliga lagar efterföljs ska förvaltningarna 

gradera vikten av att olika lagar och bestämmelser efterföljs i jämförelse mot varandra. 

Förvaltningarna redovisar vilka lagar, förordningar, regelverk och allmäna råd som i nuläget inte följs 

eller riskerar att inte följas i sin helhet. Vad gäller att prioritera vilka lagar som bör följas i jämförelse 

med andra anser förvaltningarna inte ha möjlighet att yttra sig. Förvaltningen skulle dock uppskatta 

vägledning i frågan från statligt håll exempelvis genom allmänna råd. 

 

Ett antal förslag till åtgärder och omprioriteringar i syfte att underlätta den ansträngda situationen 

kommer att presenteras för kommunstyrelsen senast i mars 2016. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson, 2015-12-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic, 2016-01-06 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, 2015-12-22 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel, 2016-01-07 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 27 

Bilaga 117-129 

Yrkande 

 Michael Karlsson (S), Lars Ottosson (C), Jan-Erik Thorin (L) och Christer Törnell (KD) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

   
_______________ 

Beslutet skickas till 

- Kommunrevisionen 

- Kommunchefen 

- Förvaltningscheferna 
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KF § 12  Dnr KS 2015/276 

Medborgarförslag om ”Från Gamla stadens torg 1643 till 
Rådstugeparken 2015 - Håkan Sandberg med flera Åmålsbor 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en fördjupad medborgardialog och 

gestaltning för hela området  med Gamla Staden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att arbetet enligt tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 

inte får påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om Plantagets framtida utformning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om plantaget har inkommit 13 augusti 2015 och är undertecknat av Connie 

Almgren, Rolf Bobo Bergström, Mikael Landberg, Margareta Nilars, Kenneth Olander, Kjell Persson, 

Lars-Erik Pettersson, Sven-Åke Runelid, Jan-Eric Thorin, Björn Weiderstrand, Margit Sandén, Håkan 

Sandberg, Sten Lindström, Kristina Pettersson, Hans Nordström, Margareta Nordström, Bo-Ingvar 

Bolke, Olle Tisell, Margareta Tisell och Hans Plate. 

Medborgarförslaget yrkar att tillväxtutskottets beslut om upprustning av Plantaget upphävs och att 

teknik- och fritidsförvaltningen avbryter arbetena. Vidare yrkar medborgarförslaget att upprustning av 

Plantaget sker enligt medborgarförslaget som bland annat omfattar byggnation av ”Rådstugan”. 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutade under våren 2015 förslag till ombyggnation av Plantaget. 

(KS § 116 samt KSTAU § 31) Ombyggnationen av plantaget är uppdelat i två olika delar där den 

första delen redan är genomförd. 

Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna genomföra ombyggnationen enligt 

medborgarförslaget. Detaljplanen för området är medger inga byggnader. Man kan inte heller påkalla 

en mindre avvikelse för att uppföra en byggnad på allmän plats, utan här krävs en ny detaljplan. 

Området innefattas också av riksintressen vilket troligtvis skulle innebära en lång och komplicerad 

detaljplaneprocess. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 18 november 2015. 

- Medborgarförslag, inkommet till kanslienheten 13 augusti 2015. 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 17 

Bilaga 130-140 

 

Vid fullmäktiges möte överlämnar Håkan Sandberg (L) namnlistor i ärendet Bil. 140 A-G 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på återremiss för en fördjupad medborgardialog och gestaltning 

för hela området  med Gamla Staden. 

 

Christer Törnell (KD)  yrkar bifall till återremiss. 

 

Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till återremiss samt yrkar i tilläggsförslag till återremissen att arbetet 

enligt tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut inte får påbörjas innan kommunfullmäktige 

fattat beslut om Plantagets framtida utformning.  
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Forts KF § 12 

 

Michael Karlsson (S) tillstyrker Håkan Sandbergs (L)  tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag, Michael Karlsson (S) 

återremissyrkande samt Håkan Sandbergs (L) tilläggsyrkande till återremissen. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska åter- 

remitteras.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet till återremissen och konstaterar att 

fullmäktige beslutat i enlighet med detta.   

   

  

___________________________ 

Beslutet skickas till 

- Tillväxtenheten 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Förslagsställarna 
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KF § 13  Dnr KS 2015/289 

Medborgarförslag angående Plantaget (paviljong) - Lisbeth 
Vestlund, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en fördjupad medborgardialog och 

gestaltning för hela området  med Gamla Staden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att arbetet enligt tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 

inte får påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om Plantagets framtida utformning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om plantaget har inkommit 26 augusti 2015 och är undertecknat av Lisbeth 

Vestlund. Medborgarförslaget vill belysa den historiska delen av plantaget och Åmåls historia genom 

att anlägga en paviljong i skalenlig kopia av Furuhälls dansbana. 

Kommunstyrelsen behandlade under våren 2015 förslag till ombyggnation av Plantaget. (KS § 116 

samt KSTAU § 31) Ombyggnationen av plantaget är uppdelat i två olika delar där den första delen 

redan är genomförd. 

Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna genomföra ombyggnationen enligt 

medborgarförslaget. Detaljplanen för området är medger inga byggnader. Man kan inte heller påkalla 

en mindre avvikelse för att uppföra en byggnad på allmän plats, utan här krävs en ny detaljplan. 

Området innefattas också av riksintressen vilket troligtvis skulle innebära en lång och komplicerad 

detaljplaneprocess. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef C-G Bergenholtz från 16 november 2015 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund från 25 augusti 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, KS § 18 

Bilaga 141-146 

 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på återremiss för en fördjupad medborgardialog och gestaltning 

för hela området med Gamla Staden, samt yrkar i enlighet med tilläggsyrkande i föregående 

ärende, att arbetet enligt tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut inte får påbörjas innan 

kommunfullmäktige fattat beslut om Plantagets framtida utformning.  

 

Lisbeth Vestlund (L) yrkar bifall till återremiss av ärendet. 

 

Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag, Michael Karlsson (S) 

återremissyrkande samt  tilläggsyrkande till återremissen. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska åter- 

remitteras.  
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Forts KF § 13 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet till återremissen och konstaterar att 

fullmäktige beslutat i enlighet med detta.   

 

  

_______________________ 

Beslutet skickas till 

- Förslagsställaren Lisbeth Vestlund 

- Tillväxtenheten 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 14  KS dnr 2015/434 

 
Fråga  ställd till  barn- och utbildningsnämndens  Olle Eriksson (S)  
angående rockad med elever på Rösparksskolan och Södra skolan  –  
Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till fullmäktiges möte den 16 december inkom fråga från Tomas Lindström (-),  

ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S)   

angående rockad med elever på Rösparksskolan och Södra Skolan. Vid fullmäktigemötet  

meddelades att frågan skulle behandlas vid mötet i januari månad 2016. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 9, sid 147.  
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 9 december 2015.  

 

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) besvarar frågan. 

 

  
_________________ 
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KF § 15  dnr KS 2015/440   

 

Fyllnadsval som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Tomas Fridlund (c) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Håkansson (C) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Fridlund hade i skrivelse av den 15 december 2015 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden och hade avsägelsen beviljats den 16 december 2015 i kommunfullmäktige. 

 

Kjell Kaså (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Peter Håkansson (C), Lilla Ringvägen 4, 

662 33 Åmål, som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Tomas Fridlund för återstående 

tid av innevarande mandatperiod. 

 

_____________________ 

 

Beslutet skickas till 

Peter Håkansson (C) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ann-Britt Torsell 

Lönekontoret 
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KF § 16  dnr KS 2015/440 

 

Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen efter  
Tomas Fridlund (c) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Sven Callenberg (C) som ersättare i kommunstyrelsen för 

återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Fridlund hade i skrivelse av den 15 december 2015 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och hade avsägelsen beviljats den 16 december 2015 i kommunfullmäktige. 

 

Kjell Kaså (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Sven Callenberg (C), Tollebol 310,  

662 91, Åmål, som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Tomas Fridlund (C) för återstående tid av 

innevarande mandatperiod. 

 

 _____________________ 

Beslutet skickas till 

Sven Callenberg (C) 

Ann-Britt Thorsell 

Lönekontoret 
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KF § 17  dnr 2016/58 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige- 
Tobias Holmberg (S) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Tobias Holmbergs (S) avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att utse ny 

ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tobias Holmberg (S) har i skrivelse daterad den 25 januari 2016, avsagt sig sitt uppdrag som  

ledamot i kommunfullmäktige att gälla från och med 25 januari 2016. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tobias Holmberg (S) daterad 25 januari 2016. 

 

______________________ 

Beslutet skickas till 

Tobias Holmberg (S) 

Länsstyrelsen 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 18 

 

Inkomna medborgarförslag  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet. 
Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag inkommit: 

 

Från Sten Lindström angående informationstavla vid Furuhällsparken                 Dnr 2016/61 

    Bilaga ärende 12, sid 148 

 

Från Sten  Lindström att byta ut räckena på broarna i Kungsgatan, Västerlång-   Dnr 2016/62 

 gatan och Kyrkogatan,  bilaga ärende 12, sidan 149 

 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 19  KS 2016/51 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  
angående arrendatorer till HC och campingen – Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), vilken inkom till kanslienheten 

den 22 januari 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)   

angående arrendatorer till HC (Hamncompaniet) och campingen. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12 , sid 150 :  
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

  
_________________ 
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KF § 20  KS 2016/52 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  
angående orsaken till mögel i lokalerna i Rösparksskolan –  
-Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), vilken  inkom till kanslienheten 

den 22 januari 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)   

angående orsaken till mögel i lokalerna i Rösparksskolan. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12, sid 151 :  
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

 _________________ 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2016-01-27                                                         22(26) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 21  KS 2016/54 

 

Fråga  ställd till  teknik- och fritidsnämndens ordförande  Mikael Norén (S)  
angående plogning av vägar i centrum – Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), vilken inkom till kanslienheten 

den 22 januari 2016, ställd till teknik- och fritidsnämndens  ordförande Mikael Norén (S)   

angående snöplogning i centrum. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12 , sid 152  
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) besvarar frågan. 

 

_________________ 
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KF § 22  KS 2016/55 

 

Fråga  ställd till  teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S)  
angående slalomanläggningen på Högheden - Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), vilken inkom till kanslienheten 

den 22 januari 2016, ställd till teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S)   

angående slalomanläggningen vid Högheden. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12, sid 153   
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) besvarar frågan. 

 

  
_________________ 
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KF § 23  KS 2016/56 

 

Fråga  ställd till  vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S)  
angående kostnad för äldreboende respektive hemtjänst  –  
Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), vilken inkom till kanslienheten 

den 22 januari 2016, ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S)   

angående kostnaden för äldreboende  respektive hemtjänst. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12, sid 154   
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. 

 

  
_________________ 
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KF § 24  KS 2016/60 

 

Fråga  ställd till  barn- och utbildningsnämndens  ordförande Olle Eriksson (S) 
angående planerad organisationsförändring för grundskolen   –  Södra skolan 
och Rösparksskolan – Kjell Kaså (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Kjell Kaså (C), daterad den 26 januari 2016, ställd till barn- 

och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S)  angående organisationsförändring för 

grundskolan – Södra skolan och Rösparksskolan. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 12, sid 155   
Fråga från Kjell Kaså (C), inkommen till kanslienheten 22 januari 2016.  

 

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) besvarar frågan. 

 

_________________ 
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Ordningsfråga 
Tomas Lindström (-) ställer en ordningsfråga om överklagan av ärenden och hur detta 

hanteras.  

 

 

KF § 25    

  

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet  Fyrbodal med  mera   
sedan föregående möte. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 

Följande rapport lämnas: 
Michael Karlsson (S) informerar från konferens om samverkan mellan kommun och polis om bland 

annat brottsförebyggande arbete. Konferensen ägde  rum i Uddevalla tidigare under dagen. 

 

 

  
KF § 26  

 

Meddelanden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Följande meddelas vid mötet: 
-Länsstyrelsens protokoll, daterat 2016-01-13, angående att till ny ersättare i kommunfullmäktige har 

utsetts Kjell-Åke Wivatt (C) efter Thomas Fridlund. 

-Revisionsrapport, daterad 2016-01-12,  angående granskning av samverkan kring ekonomiskt 

bistånd, integrations- och arbetsmarknadsfrågor 

-Revisionsrapport, daterad 2016-01-12, angående kommunstyrelsens uppsikt, styrning och ledning av 

teknik- och fritidsnämnden 

 Revisionsrapporterna kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

 

 

KF § 27   

 

Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

_____________________  

  

  
  

 

 

  


