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Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 7 september kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 176-203 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Olof Eriksson                                         Michael Karlsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-08-31 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-07 Datum då anslaget tas ned 2016-09-29 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18:30-19.25 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) -------- Kjell-Åke Wivatt (C) x 

Michael Karlsson (S ) x              

Ewa Arvidsson (S ) x        

Mikael Norén (S ) x        

Olof Eriksson  (S) x       

Lars Ottosson (C) --------  Anelia Dotcheva (C) x 

Kjell Kaså (C) x       

Christer Törnell (KD) --------   Harald Hårdstedt (KD) x 

 Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) -------- Anette Andersson (S)    x 

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) x         

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) x   

Ulla Berne (M) --------  Barbro Spjuth (M)    x 

Ingvar Larsson (S) x        

Rolf Lindström (S) --------   Anders Hög (S)     x 

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) --------   Linda Strand (S)   x 

Ann Ottosson (M) --------  Jörgen Eliasson (M)   x 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

 Håkan Sandberg (L) --------   Lisbeth Vestlund (L)      x 

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) x       

Jonatan Malm (MP) -------- Sara Vogel-Rödin (MP) x 

Peter Sund (V) -------- ----------------------------  

Rolf Bobo Bergström (V) --------   ---------------------------     

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S) x       

Leif Aronsson (C) x      

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 176 Hälsningsanförande 5 

KF § 177 Kallelse/kungörelse 5 

KF § 178 Justering 5 

KF § 179 Fastställelse av dagordning 6 

KF § 180 Tertialrapport – Ekonomisk prognos efter april 2016 7 

KF § 181 Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden efter april 2016 8 

KF § 182 Årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund 9 

KF § 183 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för ledamöter i Fyrbodals 

kommunalförbund direktion 10 

KF § 184 Revidering av skolskjutsreglemente 11 

KF § 185 Åmåls kommuns policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet 12 

KF § 186 Motion angående parkeringssituationen för hemtjänstens personal - Jan-Eric 

Thorin (FP) 13 

KF § 187 Medborgarförslag - inrättande av Bokbuss i Åmåls kommun - Marie 

Johansson, Tösse 14 

KF § 188 Medborgarförslag - större parkering vid skolan/fritids i Fengersfors - Camilla 

Niemi, Fengersfors 16 

KF § 189 Medborgarförslag - avbrytande av beslut om upprustning av Plantaget. 

Upprustning ska ske enligt förslag ”Från Gamla stadens torg 1643 till Rådstugeparken 

2015” - Håkan Sandberg med flera åmålsbor 17 

KF § 190 Medborgarförslag - angående Plantaget (paviljong) - Lisbeth Vestlund, Åmål 19 

KF § 191 Avsägelse av uppdrag som förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls kommun 

– Holger Jonasson (KD) 20 

KF § 192 Fyllnadsval av lekmannarevisor i kommunrevisionen efter Holger Jonasson 

(KD) 21 

KF § 193 Fyllnadsval av lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät 

i Åmål AB efter Holger Jonasson (KD) 22 

KF § 194 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden  – 

Robbin Larsson (V) 23 

KF § 195 Förslag till verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 

2017 24 

KF § 196 Inkomna medborgarförslag 25 

KF § 197 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

skolelever som arbetar i centrum - Tomas Lindström (-) 26 
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KF § 198 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

entreprenör för båtturer mellan Säffle och Åmål - Tomas Lindström (-) 27 

KF § 199 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

incident på Nybrogatan- Tomas Lindström (-) 28 

KF § 200 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

eventuell byggnation av ny skola - Tomas Lindström (-) 29 

KF § 201 Information om Fråga 30 

KF § 202 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 31 

KF § 203 Avslutning 32 
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KF § 176 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde för att behandla 

bordlagda ärenden från junimötet samt ytterligare tillkomna ärenden. Ordföranden 

förklarar mötet öppnat. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 177 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 178 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Olof Eriksson 

(S) och Michael Karlsson (M). 

Justeringen föreslås äga rum på stadshuset onsdag 7 augusti kl 15.00 

 

__________  
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KF § 179 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

kompletteringar enligt ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande meddelar följande kompletteringar av utsänd dagordning: 

 

Kompletterande handlingar har delats ut på borden till ärende 14 (Förslag till 

verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2017). 

 

Ett medborgarförslag har inkommit och skickats ut med handlingarna. Det 

kommer att behandlas under ärende 15 A. 

 

Fyra frågor har inkommit. Dessa behandlas under ärende 15 B på dagordningen. 

Frågorna har skickats ut med handlingarna.  

 

Som ärende 15 C kommer ordföranden att informera om begreppet ”fråga”. 

 

Som ärende 12 B kommer ett fyllnadsval av lekmannarevisor i Åmåls kommun 

att hållas. Som ärende 12 C kommer ett fyllnadsval av lekmannarevisor i Åmåls 

kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB att hållas. 

 

__________  
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Dnr KS 2016/211 

KF § 180 Tertialrapport – Ekonomisk prognos 
efter april 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det prognostiserade resultatet efter april månads utgång uppgår för Åmåls 

kommun som helhet till plus 4 195 000 kronor (plus 3 727 000 kronor). 

Underskott prognostiseras av finansförvaltningen med minus 3 649 000 kronor 

som avser beräknad ökad kostnad för uppräkning av löner per 1 april 2016 

(brukar benämnas ofördelat) på grund av att lönekostnader har ökat. Det slutliga 

utfallet beräknas bli klart under september/oktober månad. 

Överskott prognostiseras av vård- och omsorgsnämnden med 375 000 kronor och 

finansförvaltningen (skatteintäkter och utjämningsbidrag) med plus 7 469 000 

kronor. 

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden samt 

överförmyndarnämnden redovisar noll-prognos. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 171 

- Tjänsteskrivelse från controller Inger Bergh daterad 16 maj 2016 

- Bilaga Ekonomisk prognos, april 2016 daterad 16 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 
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Dnr KS 2016/217 

KF § 181 Tertialrapport för teknik- och 
fritidsnämnden efter april 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Säffle-Åmål kan genom kommunsamverkan bilda en större bas för 

verksamheterna som ger bättre förutsättningar för kommunerna att möta 

utmaningar inom kommunalteknik. Samordning av resurser ger positiva effekter 

på ekonomin vilket ger utrymme till kvalitetsförbättringar för kommuninvånarna. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett nollresultat efter 

april månad. 

VA-verksamheten och renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett 

nollresultat. Miljöstationen Östby prognostiserar ett underskott på minus 450 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 172 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 10 maj 2106 § 51 

- Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden efter april 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________ 
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Dnr KS 2016/200 

KF § 182 Årsredovisning 2015 för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Åmåls kommuns 

del och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund har granskat kommunalförbundets 

verksamhet under räkenskapsåret 2015. 

Fyrbodals kommunalförbund delas upp i basverksamhet, projektverksamhet och 

övrig verksamhet. Resultat av årets basverksamhet utgör minus 678 000 kronor 

(föregående år minus 138 000 kronor) mot budgeterat noll kronor (föregående år 

noll kronor). 

För projekt och övrig verksamhet upprättas ingen budget då det inte går att förutse 

ett år i förväg. Resultat av årets projektverksamhet utgör 76 000 kronor 

(föregående år 4 000 kronor) och övrig verksamhet noll kronor (föregående år 

noll kronor). Volymen på dessa verksamheter har ökat med cirka 20 % 

(föregående år ökat med 10 %). 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 174 

- Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2015 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________ 
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Dnr KS 2016/200 

KF § 183 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbund 
direktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals 

kommunalförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret vad gäller Åmåls kommuns 

del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet 

på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund har granskat kommunalförbundets 

verksamhet under räkenskapsåret 2015. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och 

den auktoriserade revisorn har i granskningsarbetet inte funnit några brister i 

förvaltningen som föranleder anmärkning. 

Granskningens omfattning, inriktning samt resultat framgår i revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 175 

- Revisionsberättelse från kommunrevisionen daterad 6 april 2016 

- Revisions PM från revisionsfirma EY, auktoriserad revisor Olle Pehrsson 

daterad 8 mars 2016 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________ 
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Dnr KS 2016/215 

KF § 184 Revidering av skolskjutsreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla från 

och med 1 augusti 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns nuvarande skolskjutsreglemente reviderades och antogs den 24 

september 2014. Skolskjutsreglementet behöver ytterligare revideras för att 

hänvisa till korrekt lagtext för Skollagen (2010:800), förordning om skolskjuts 

1070:340 med ändringar till och med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets 

föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 

1988:21. 

Detaljerad information om vilka ändringar som görs finns i tjänsteskrivelsen 

daterad 6 april 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 186 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterat 4 maj 2015 § 77 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Kent Jönsson daterad 6 april 2016 

- Skolskjutsreglemente Enheten Grundskola 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________ 
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Dnr KS 2016/208 

KF § 185 Åmåls kommuns policy mot 
kränkande särbehandling i arbetslivet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Åmåls kommuns policy mot kränkande 

särbehandling i arbetslivet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 

(2015:4) ställer krav på att arbetsgivaren bedriver arbete för att främja en god 

arbetsmiljö och förebygger risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. 

Befintliga antagna styrdokument uppfyller inte de krav som arbetsmiljöverkets 

nya föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö, AFS (2015:4) ställer på 

arbetsgivaren Åmåls kommun. Arbetsmiljöverket framhåller att arbetsgivaren ska 

klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras inom verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 187 

- Tjänsteskrivelse från personalsekreterare Marielle Ödman daterad 19 maj 2016 

- Förslag till policy mot kränkande särbehandling 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________ 
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Dnr KS 2015/109 

KF § 186 Motion angående 
parkeringssituationen för hemtjänstens 
personal - Jan-Eric Thorin (FP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då Åmåls 

kommunfastigheter AB redan tillgodosett motionärens önskemål. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (FP) inkom den 24 mars 2015 med en motion till Åmåls kommun 

om att parkeringssituationen för hemtjänstens personal behöver ses över och 

lösas. 

Hemtjänsten hyr lokaler av Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) och 

parkeringssituationen för hemtjänsten samt övriga som har behov av parkering 

vid Åmålsgården har hanterats av ÅKAB. 

Sedan motionen inkom har ÅKAB skapat ytterligare 13 parkeringsplatser på 

Adolfsberg för verksamheterna på Åmålsgården (hemtjänst och äldreboende). 

Om problemet kvarstår undersöker ÅKAB gärna förutsättningarna för skapandet 

av ytterligare platser. ÅKAB kommer också inventera hur frekvent nuvarande 

parkeringsplatser används som underlag inför eventuellt kommande behov. 

Beslutsunderlag  

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 188 

- Yttrande från Åmåls kommunfastigheters VD Magnus Dalsbo  

daterat 27 april 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsförvaltningen daterat 8 mars 2016 § 26 samt 

tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 23 februari 2016 

- Motion från Jan-Eric Thorin (FP) inkom 24 mars 2015 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________ 
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Dnr KS 2014/90 

KF § 187 Medborgarförslag - inrättande av 
Bokbuss i Åmåls kommun - Marie Johansson, 
Tösse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 

det för närvarande inte finns möjlighet att ta del av närliggande kommuners 

bokbusservice då denna enligt uppgift utnyttjas till fullo. Vad gäller den 

föreslagna finansieringen så omfattas inte kommunala kostnader för bokbuss av 

detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Marie Johansson, Tösse, gällande 

inrättande av bokbuss i Åmåls kommun. 

Förslagsställaren föreslår att Åmåls kommun utvecklar ett samarbete med Säffle 

kommuns bokbuss. Vidare hänvisas till behovet av biblioteksservice för 

landsbygdsskolor och boende. Finansieringen föreslås ske genom att söka pengar 

ur Stöd för läsfrämjande åtgärder. 

Kulturenheten föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att det för 

närvarande inte finns möjlighet att ta del av närliggande kommuners 

bokbusservice då denna enligt uppgift utnyttjas till fullo. Vad gäller den 

föreslagna finansieringen så omfattas inte kommunala kostnader för bokbuss av 

detta. 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 

motivering: 

God läsförmåga är nyckeln till allt lärande. Detta är ett utmärkt tillfälle att 

uppmuntra denna. Syfte: ta fram riktlinjer till att genomföra en provperiod 

tillsammans med Säffle kommun eller i egen regi. Efter utvärdering av 

provperioden kan nytt beslut fattas. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

finns. Dels Michael Karlssons (M) återremissyrkande, dels förslaget från 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget vilket bifallits av Michael 

Karlsson (S). 
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Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet 

ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta.  

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 §189 

- Medborgarförslag från Marie Johansson inkom den 26 mars 2014 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobsson daterad 28 april 2016 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Förslagställaren 

__________ 
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Dnr KS 2013/354 

KF § 188 Medborgarförslag - större parkering 
vid skolan/fritids i Fengersfors - Camilla Niemi, 
Fengersfors 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget då Åmåls 

kommunfastigheter AB och enhetschefer för förskolan/skolan i Fengersfors 

kommit överens om en lösning som innebär att sex stycken nya parkeringsplatser 

ska skapas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom från Camilla Niemi den 15 november 2013 med 

önskemål om större parkering vid skolan, fritidshemmet och förskolan i 

Fengersfors. 

Ärendet gäller parkeringen på fastighetsmark som ägs av Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB). Vid fastighetsrond den 25 april 2016 var 

enhetschefer med som representanter för verksamheten och ÅKAB:s förvaltare 

för fastighetägaren. Det diskuterades hur parkeringsfrågan skulle kunna lösas för 

att situationen skulle bli bättre. 

Efter genomförd fastighetsrond var parterna överens om en lösning som innebär 

att sex stycken nya parkeringsplatser ska skapas. ÅKAB verkställer omgående 

den överenskomna lösningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 § 190 

- Yttrande från Åmål kommunfastigheters VD Magnus Dalsbo  

daterad 29 april 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 8 mars 2016 § 25 samt 

tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 15 februari 2016 

- Medborgarförslag från Camilla Niemi inkom 15 november 2013 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________ 
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Dnr KS 2015/276 

KF § 189 Medborgarförslag - avbrytande av 
beslut om upprustning av Plantaget. 
Upprustning ska ske enligt förslag ”Från Gamla 
stadens torg 1643 till Rådstugeparken 2015” - 
Håkan Sandberg med flera åmålsbor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och att tillväxtenheten 

fortsätter med ombyggnation av Plantaget del 2 enligt tidigare reviderat förslag 

(KS 2016-06-08 § 177). 

Reservation 

Jan-Eric Thorin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet  

Ett medborgarförslag om området Plantaget i centrala Åmåls inkom 13 augusti 

2015 och yrkade att tillväxtutskottets beslut om upprustning av Plantaget 

upphävdes samt att teknik- och fritidsförvaltningen avbröt pågående arbeten. 

Vidare yrkade medborgarförslaget att upprustning av Plantaget skulle ske enligt 

medborgarförslaget som bland annat omfattar en byggnation av den så kallade 

”Rådstugan”.  

Ombyggnationen av Plantaget som är förankrat i styrgruppen Gamla Staden, är 

uppdelad i två delar där den första delen redan är genomförd. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 januari 2016 (§ 12) och 

beslutade då att återremittera medborgarförslaget för en fördjupad 

medborgardialog och gestaltning för hela området Gamla Staden. En 

medborgadialog genomfördes under perioden 21 mars till 11 april 2016. 

Den 8 juni 2016 beslutade kommunstyrelsen (§ 177) om förnyat 

gestaltningsförslag för Plantaget enligt synpunkter från genomförd 

medborgardialog. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016, § 191 samt § 177 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 19 maj 2016 

- Sammanställning av synpunkter om Plantaget från genomförd medborgardialog 

- Medborgarförslag från Håkan Sandberg m.fl. åmålsbor inkom 13 augusti 2015 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställarna 

__________ 
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Dnr KS 2015/289 

KF § 190 Medborgarförslag - angående 
Plantaget (paviljong) - Lisbeth Vestlund, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och att tillväxtenheten 

fortsätter med ombyggnation av Plantaget del 2 enligt tidigare reviderat förslag 

(KS 2016-06-08 § 177). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om området Plantaget i centrala Åmål inkom den 26 augusti 

2015 från Lisbeth Vestlund. Medborgarförslaget ville belysa den historiska delen 

av Plantaget och Åmåls historia genom att anlägga en paviljong i skalenlig kopia 

av dansrotundan som fanns i Furuhäll folkets park i Åmål.  

Ombyggnationen av Plantaget som är förankrat i styrgruppen Gamla Staden, är 

uppdelad i två delar där den första delen redan är genomförd. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 januari 2016 (§ 13) och 

beslutade då att återremittera medborgarförslaget för en fördjupad 

medborgardialog och gestaltning för hela området Gamla Staden. En 

medborgadialog genomfördes under perioden 21 mars till 11 april 2016. 

Den 8 juni 2016 beslutade kommunstyrelsen (§ 177) om förnyat 

gestaltningsförslag för Plantaget enligt synpunkter från genomförd 

medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016, § 191 samt § 177 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 19 maj 2016 

- Sammanställning av synpunkter om Plantaget från medborgardialog 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 26 augusti 2015 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren 

Tillväxtenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/268 

KF § 191 Avsägelse av uppdrag som 
förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls 
kommun – Holger Jonasson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Holger Jonassons (KD) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Holger Jonasson (KD) har i skrivelse daterad den 28 juni 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls kommun med omedelbar 

verkan. Detta uppdrag består av: 

- Lekmannarevisor i Åmåls kommun 

- Lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB 

- Lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Lönekontoret 

Holger Jonasson 

_____________ 
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Dnr KS 2016/268 

KF § 192 Fyllnadsval av lekmannarevisor i 
kommunrevisionen efter Holger Jonasson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Rune Holmdahl (-) som ny lekmannarevisor 

i Åmåls kommun efter Holger Jonasson (KD) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Holger Jonasson (KD) har i skrivelse daterad den 28 juni 2016, avsagt sitt 

uppdrag som förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls kommun med omedelbar 

verkan.  

Yrkande 

Harald Hårdstedt (KD) föreslår kommunfullmäktige att utse Rune Holmdahl (-), 

Gressbol 111, 662 91 Åmål, som ny lekmannarevisor i Åmåls kommun efter 

Holger Jonasson (KD) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Rune Holmdahl 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/268 

KF § 193 Fyllnadsval av lekmannarevisor i 
Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i 
Åmål AB efter Holger Jonasson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Rune Holmdahl (-) som ny lekmannarevisor 

i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Holger Jonasson 

(KD) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Holger Jonasson (KD) har i skrivelse daterad den 28 juni 2016, avsagt sitt 

uppdrag som förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB 

och Stadsnät i Åmål AB med omedelbar verkan.  

Yrkande 

Harald Hårdstedt (KD) föreslår kommunfullmäktige att utse Rune Holmdahl (-), 

Gressbol 111, 662 91 Åmål, som ny lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter 

AB och Stadsnät i Åmål AB efter Holger Jonasson (KD) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Rune Holmdahl 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

_____________ 
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Dnr KS 2016/296 

KF § 194 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden  
– Robbin Larsson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Robbin Larssons (V) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Robbin Larsson (V) har i skrivelse daterad den 5 maj 2016, avsagt sig sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Robbin Larsson  

_____________ 
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Dnr KS 2016/265 

KF § 195 Förslag till verksamhetsplan och 
budget för Fyrbodals kommunalförbund 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun inte lämnar några synpunkter på 

Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. 

Åmåls kommun väljer att invänta nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 

2017 samt resultat från pågående översynsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Fyrbodals 

kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. 

Verksamhetsplanen och budget för åren 2017-2019 visar en nulägesbild av 

förbundets ekonomi och planerade verksamhet. 

Ambitionen för all verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund är att den ska 

utgå från tre beredningar; Samhällsutvecklingen, Välfärd och Utbildning. 

Direktionen kommer ta beslut den 6 oktober om ny budget för 2017-2019 som 

därefter delges medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 24 augusti 2016 § 224 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 10 augusti 2016 § 101 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 2 augusti 2016 

- Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget  

för år 2017-2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

Åmåls kommun inte lämnar några synpunkter på Fyrbodals kommunalförbunds 

förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. Åmåls kommun väljer att 

invänta nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 samt resultat från 

pågående översynsarbete. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Michael 

Karlssons (S) yrkande, vilket kommunfullmäktige bifaller. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

 

__________ 
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KF § 196 Inkomna medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag inkommit till dagens möte enligt 

nedan: 

Medborgarförslag från Ulla Krokström, Åmål - att Åmåls kommun erbjuder sina 

äldre och funktionshindrade invånare fria bussresor inom kommunen,  

dnr KS 2016/166. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulla Krokström, inkom 16 juni 2016 

__________ 
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Dnr KS 2016/250 

KF § 197 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
skolelever som arbetar i centrum - Tomas 
Lindström (-) 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte i juni har en fråga inkommit från Tomas 

Lindström (-), ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående skolelever i centrum. Frågeställaren har till dagens möte återtagit 

frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 17 juni 2016 

 

__________ 
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Dnr KS 2016/249 

KF § 198 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
entreprenör för båtturer mellan Säffle och Åmål 
- Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte i juni  har en fråga inkommit från Tomas 

Lindström (-), ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående hur det gick till när Åmåls kommun sökte entreprenör till sommarens 

(2016) båtturer mellan Säffle och Åmål. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 17 juni 2016 

 

__________ 
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Dnr KS 2016/251 

KF § 199 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
incident på Nybrogatan- Tomas Lindström (-) 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte i juni har en fråga inkommit från Tomas 

Lindström (-), ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående en incident på Nybrogatan i Åmåls centrum som krävde polisiärt 

ingripande. 

 

Ordföranden meddelar att hon finner sig lagligen förhindrad att framställa 

proposition på om frågan får ställas. Frågan ligger utanför den kommunala 

kompetensen, då det är en polisiär fråga, vilket innebär att den inte kan ställas. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 17 juni 2016 

 

__________ 
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Dnr KS 2016/252 

KF § 200 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
eventuell byggnation av ny skola - Tomas 
Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte i juni har en fråga inkommit från Tomas 

Lindström (-), ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående eventuell byggnation av ny skola. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 17 juni 2016 

 

__________ 
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KF § 201 Information om Fråga 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om vad som står i kommunallagen 5 kapitlet gällande en 

frågas innehåll, utformning och besvarande med mera. 

 

__________ 
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KF § 202 Rapport angående beslut och 
åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet 
Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga muntliga rapporter finns till dagens sammanträde då det inte varit några 

möten i kommunalförbunden under sommaren. Utskickade beslutsunderlag läggs 

till handlingarna. 

Beslutsunderlag  

- Fyrbodal - Direktionsmötet i korthet daterat 2016-06-06 

- Fyrbodal - Direktionsmötet i korthet daterat 2016-04-28 

 

_____________ 
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KF § 203 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


