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Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 29 mars 2017 kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 37-54 

 Ida Tornestrand 

          

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

  Christer Örtegren (S)                                            Christer Törnell (KD) 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-03-22 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-29 Datum då anslaget tas ned 2017-04-20 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18.30-21.20 

 

 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Sumali Skott, nämndsekreterare 

Egon Frid (V), ledamot kollektivtrafiknämnden, § 40 

Pontus Gunnäs, avd kollektivtrafik och infrastruktur, Västra 

Götalandsregionen, § 40 

Annika Håkansson (M), ledamot Västtrafiks styrelse, § 40 

Jennifer Elsren, kommunteam, Västtrafik, § 40 

Carl-Gustaf Bergenholtz, enhetschef tillväxtenheten, § 41 

Veronica Carlsson-Ulff, renhållningschef, § 42 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x     

Anne Sörqvist (C) ----  ----------------------------   ---- 

Sven Callenberg (C) ----  ---------------------------- ---- 

Michael Karlsson (S) x              

Ewa Arvidsson (S) x      

Mikael Norén (S) x        

Olof Eriksson  (S) x       

Lars-Olov Ottosson (C) x      

Kjell Kaså (C) x       

Christer Törnell (KD) x       

Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) x   

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) x        

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) ----     Jörgen Eliasson (M) x 

Ulla Berne (M) x       

Ingvar Larsson (S) ----      Tina Manner (S)  §§ 37-49 

Rolf Lindström (S) ----       Linda Strand (S) x 

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) ----  ----------------------------    ---- 

Ann Ottosson (M) ----   ---------------------------- ---- 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

Håkan Sandberg (L) x        

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) x       

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

Peter Sund (V) ---- Per-Arne Andersson (V)   x 

Bobo Bergström (V) x     

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S) x       

Leif Aronsson (C) §§ 41-54     

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 
 

Ärende Sida 

KF § 37 Hälsningsanförande 4 

KF § 38 Justering 4 

KF § 39 Fastställelse av dagordning 5 

KF § 40 Information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen 6 

KF § 41 Upphävande av samtliga tomtindelningar och fastighetsplaner inom Åmåls 

kommun 7 

KF § 42 Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner 8 

KF § 43 Ombudgetering från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens 

personalenhet av 2017 års budget för fackliga företrädare 10 

KF § 44 Svar på medborgarförslag om att införa fria resor för pensionärer med 

kollektivtrafik i Åmåls kommun - Monica Lindstrand 11 

KF § 45 Svar på medborgarförslag om att Åmåls kommun erbjuder sina äldre och 

funktionshindrade invånare fria bussresor inom kommunen - Ulla Krokström 13 

KF § 46 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Åmåls kommun– Sahir Al Dousari 

(S) 14 

KF § 47 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden efter Sahir Al Dousari (S) 15 

KF § 48 Fyllnadsval av suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB efter Sahir Al 

Dousari (S) 16 

KF § 49 Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) 

från Tomas Lindström (-) om Åmåls kommuns tankar idag om bland annat 

skolavslutningar och luciafirande i kyrkor samt om könsuppdelade badtider 17 

KF § 50 Inkomna motioner 18 

KF § 51 Inkommet medborgarförslag 19 

KF § 52 Rapport angående beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Fyrbodal 

m.m. sedan föregående möte 20 

KF § 53 Meddelanden 21 

KF § 54 Avslutning 22 
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KF § 37 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden Laila Andrén (S) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och 

förklarar mötet öppnat.  

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 38 Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Christer 

Örtegren (S) och Christer Törnell (KD). 

 

Justeringen sker på stadshuset onsdag 29 mars kl 15.00. 

__________  
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KF § 39 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

ändringar enligt ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande meddelar följande ändring av utsänd dagordning: 

 

 Två fyllnadsval läggs till dagordningen och kommer att behandlas som 

ärende 7A på dagordningen. 

 

__________  
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KF § 40 Information om kollektivtrafikens 
styrning och utveckling i regionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för besöket och informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Egon Frid (V) ledamot i kollektivtrafiknämnden och Pontus Gunnäs som arbetar 

på avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur informerar bland annat om 

kollektivtrafiknämndens funktion i Västra Götalandsregionen. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar om mål och strategier, samt om Västtrafiks 

budget, utifrån de ramar som Regionfullmäktige beslutar. Som övergripande 

styrdokument i arbetet finns bland annat det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020 som antogs i november 2016. 

 

Annika Håkansson (M) ledamot i Västtrafiks styrelse och Jennifer Elsren som 

arbetar inom kommunteamet på Västtrafik informerar bland annat om Västtrafiks 

roll, kommunernas roll och trafikföretagens roll i kollektivtrafikfrågor. I samband 

med att Västtrafik arbetar fram deras årliga trafikplan genomför de dialogmöten 

med kommunerna i regionen för att kunna identifiera förändringar och önskemål 

från kommunerna. 

__________  
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Dnr KS 2016/304 

KF § 41 Upphävande av samtliga 
tomtindelningar och fastighetsplaner inom 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar upphävandet av samtliga tomtindelningar och 

fastighetsplaner inom Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åmåls kommun, finns tomtindelningar/fastighetsplaner som reglerar hur 

fastighetsgränser ska gå. Den 28 februari 2011 fick dåvarande PIN-enheten (Plan, 

Infrastruktur och Näringsliv) i uppdrag att påbörja upphävande av alla 

tomtindelningar i Åmål. PIN-enheten och nuvarande Tillväxtenheten har utrett 

hur detta borde göras, eftersom det finns ett antal fastigheter vars gränser inte är 

lämpliga. Enhetens bedömning är att samtliga tomtindelningar kan upphävas 

eftersom det i detaljplanerna regleras vad som ska vara kvartersmark och vad som 

ska vara allmän platsmark (exempelvis grönområde eller gata) och därför kan 

kommunen ställa krav på ändring av fastighetsgränser där detta inte stämmer. 

I Åmåls tätort finns ca 250 tomtindelningar/fastighetsplaner. Dessa är 

bestämmelser om hur fastighetsgränserna ska gå och de skapar i vissa fall 

problem för fastighetsägarna. De tillåter inte att fastigheter slås ihop och heller 

inte att bygglov beviljas för fastigheter vars gränser avviker det minsta från 

bestämmelserna.  

Planhandlingarna för upphävande av samtliga tomtindelningar och 

fastighetsplaner i Åmåls kommun har varit ute på samråd och utställning. Den 

enda synpunkt som inkom under samrådet var ett förslag på en mindre 

komplettering från Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 mars 2017 § 58 

- Tjänsteskrivelse daterad av planingenjör Fatima Sjöberg Åhl daterad 10 februari 

2017 

- Antagande-/upphävandehandling daterad 10 februari 2017 

- Utställningsutlåtande daterad 1 februari 2017 

Beslutet skickas till 

Planingenjör Fatima Sjöberg Åhl, tillväxtenheten 

__________ 
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Dnr KS 2016/281 

KF § 42 Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och 
Åmåls kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallsplan år 2017-2022 för Åmåls kommun med 

tillägget att en ändring i avfallsplanens sid 9 avseende återvinning och matavfall 

görs. Formuleringen Utred möjligheter för återvinning av matavfall ska ändras till 

Genomför återvinning av matavfall under avfallsplanens femårsperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Miljöbalken (1998:808) ska kommunen ha en kommunal 

renhållningsordning som består av en renhållningsföreskrift och en avfallsplan. 

Renhållningsföreskriften innehåller de föreskrifter som reglerar hur hushållsavfall 

ska hanteras och sorteras i kommunen. Renhållningsföreskriften för Säffle och 

Åmåls kommuner antogs av respektive kommuns kommunfullmäktige under 

våren 2015. 

Ett förslag till avfallsplan för åren 2017-2022 har tagits fram och har genom 

samråd och utställning förankrats med tillsynsmyndigheter, särskilt berörda och 

kommunernas invånare. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som ska 

anta avfallsplanen. Avfallsplanens handlingsplan (Bilaga 2) och den årliga 

uppföljningen tillhör teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde och 

beslutas av teknik- och fritidsnämnden. 

Förslag på avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner har ställts ut 

för allmänheten. Två yttranden har kommit in men inte föranlett någon revidering 

av planen.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 mars 2017 § 67 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 17 januari 2017 § 5 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande daterat 21 december 2016 

- Förslag till avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner inklusive 

bilagor: 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning 

Bilaga 2 - Handlingsplan och årlig uppföljning av avfallsplanen 

Bilaga 3 - Anläggningar för återvinning och nyttogörande av avfall 

Bilaga 4 - Uppföljning av tidigare avfallsplaner 

Bilaga 5 - Miljöbedömning av avfallsplanen 

Bilaga 6 - Nedlagda deponier 

Bilaga 7 - Sammanställning av enkätundersökning år 2013 

Bilaga 8 - Sammanställning av samrådsyttranden 

Bilaga 9 - Sammanställning av utställningsyttranden 

Bilaga 10 - Sammanställning till Länsstyrelsen 
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Yrkande 

Thomas Olson (L), Sara Vogel-Rödin (MP) och Leif Aronsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut att anta avfallsplan år 2017-2022 för Åmåls 

kommun med tillägget att en ändring i avfallsplanens sid 9 avseende återvinning 

och matavfall görs. Formuleringen Utred möjligheter för återvinning 

av matavfall ska ändras till Genomför återvinning av matavfall under 

avfallsplanens femårsperiod. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff 

__________ 
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Dnr KS 2017/117 

KF § 43 Ombudgetering från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsens 
personalenhet av 2017 års budget för fackliga 
företrädare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetering genomförs från barn- och 

utbildningsnämnden till kommunstyrelsens personalenhet motsvarande 454 000 

kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 1 januari 2017 ändras rutinen för ledighet för fackligt 

förtroendeuppdrag och personalenheten blir ansvarig för samtliga 

arbetstagarorganisationer och därmed föreslås en ombudgetering från barn- och 

utbildningsnämnden till kommunstyrelsens personalenhet motsvarande 454 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 mars 2017 § 70 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 26 januari 2017 § 5 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 17 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

__________ 
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Dnr KS 2015/375 

KF § 44 Svar på medborgarförslag om att införa 
fria resor för pensionärer med kollektivtrafik i 
Åmåls kommun - Monica Lindstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa fria resor inom kommungränsen för 

invånare från 75 års ålder. Därmed anses medborgarförslaget bifallet. Ärendet 

överlämnas till budgetutskottet för finansiering med start från och med år 2018. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förhandla med Västtrafik i syfte att 

kommunen betalar en årlig summa för alla 75+-resor inom kommungränsen. Vid 

resande skall någon form av fotolegitimation kunna visas. 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Lindstrand föreslår i sitt medborgarförslag att Åmåls kommun inför gratis 

resor för pensionärer från 65 år och uppåt. 

Monica Lindstrand skriver Möjligt att de ska ske i visst tidspann då bussar ofta 

går tomma. Hänsyn bör iakttagas att man hinner med de olika sakerna man vill 

göra. Att bo i glesbygd som pensionär betyder oftast att man kan bli ”isolerad”, 

man har helt enkelt inte råd att resa som man vill. Det påverkar också handel och 

interaktion med olika föreningar, vänner och annat. 

Västra Götalandsregionen har sedan 1 januari 2012, ansvaret för kollektivtrafiken 

i regionen. Utöver den kollektivtrafik som finansieras av Västra 

Götalandsregionen kan kommuner göra så kallade tillköp. Tillköp är beställningar 

som finansieras av någon annan än Västra Götalandsregionen. 

Kommuner har möjlighet att göra tillköp av seniorkort. Tillköp för seniorkort 

65+ lågtrafik som medborgarförslaget föreslår är inte möjligt eftersom dessa 

seniorkort bara erbjuds av Västtrafik för ett fåtal kommuner. Åmåls kommun kan 

ta ställning till att: 

- inte erbjuda seniorkort 

- erbjuda seniorkort för 65+ 

- erbjuda seniorkort för 75+ 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 mars 2017 § 72 

- Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 31 oktober 

2016 

- Medborgarförslag från Monica Lindstrand daterat 1 november 2015 
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Yrkande 

Håkan Sandberg (L) tilläggsyrkar: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förhandla 

med Västtrafik i syfte att kommunen betalar en årlig summa för alla 75+-resor 

inom kommungränsen. Vid resande skall någon form av fotolegitimation kunna 

visas. 

 

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

yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L). 

 

Sara Vogel-Rödin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns två 

förslag att ta ställning till: kommunstyrelsens förslag till beslut och 

tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L).  

Ordföranden börjar med att fråga om kommunfullmäktige ska godkänna förslaget 

från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

det. 

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige ska godkänna 

tilläggsyrkande från Håkan Sandberg (L) och konstaterar att kommunfullmäktige 

godkänt tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Jeanette Lämmel 

Annika Brodén 

Förslagsställaren Monica Lindstrand 

Budgetutskottet 

__________ 
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Dnr KS 2016/254 

KF § 45 Svar på medborgarförslag om att 
Åmåls kommun erbjuder sina äldre och 
funktionshindrade invånare fria bussresor 
inom kommunen - Ulla Krokström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller den del av medborgarförslaget som avser äldre och 

avslår den del som avser funktionshindrade, med motiveringen att kommunen 

redan erbjuder färdtjänst till funktionshindrade invånare. 

Åmåls kommun inför därmed fria resor inom kommungränsen för invånare från 

75 års ålder. Ärendet överlämnas till budgetutskottet för finansiering med start 

från och med år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulla Krokström föreslår i sitt medborgarförslag gratis resor för äldre och 

funktionshindrade. 

Ulla Krokström föreslår att Åmåls kommun erbjuder sina äldre och 

funktionshindrade innevånare fria bussresor inom kommunen med motiveringen 

att gratis bussresor skulle ge ett friskare och stimulerade liv för de äldre och 

funktionshindrade. Hon menar vidare att det annars är svårt att komma ut och 

sköta sina ärenden själva och att bussresor kan vara en hög kostnad för dessa 

grupper. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 8 mars 2017 §73 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 31 oktober 

2016 

- Medborgarförslag från Ulla Krokström inkom 16 juni 2016 

Yrkande 

Tomas Lindström (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Jeanette Lämmel 

Annika Brodén 

Förslagsställaren 

Budgetutskottet 

__________ 
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Dnr KS 2017/144 

KF § 46 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag i Åmåls kommun– Sahir Al Dousari (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Sahir Al Dousari (S). 

 

Kommunfullmäktige kommer att hos Länsstyrelsen be om sammanräkning för att 

utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahir Al Dousari (S) har i skrivelse daterad 8 mars 2017 avsagt sig sina samtliga 

politiska uppdrag i Åmåls kommun vilket innebär: 

 ersättare i kommunfullmäktige 

 ersättare i kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

 ersättare i teknik- och fritidsnämnden 

 suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Sahir Al Dousari 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Åmåls kommunfastigheter AB  

_____________ 
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Dnr KS 2017/144 

KF § 47 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden efter Sahir Al Dousari (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Carina Carlsson (S), Lilla Parkgatan 4, 662 33 Åmål, 

som ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden efter Sahir Al Dousari (S) för 

resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahir Al Dousari (S) har i skrivelse daterad den 8 mars 2017, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden och ett fyllnadsval för att utse 

en ny ersättare behöver hållas. 

 

Socialdemokraterna har inkommit med följande förslag på ny ersättare:  

Carina Carlsson (S), Lilla Parkgatan 4, 662 33 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Carina Carlsson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2017/144 

KF § 48 Fyllnadsval av suppleant i Åmåls 
kommunfastigheter AB efter Sahir Al Dousari 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Rolf Lindström (S), Forsbackagatan 26, 662 37 Åmål, 

som ny suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) efter Sahir Al Dousari 

(S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Sahir Al Dousari (S) har i skrivelse daterad den 8 mars 2017, avsagt sig sitt 

uppdrag som suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och ett fyllnadsval för att 

utse en ny suppleant behöver hållas. 

 

Socialdemokraterna har inkommit med följande förlag på ny ersättare:  

Rolf Lindström (S), Forsbackagatan 26, 662 347 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Rolf Lindström 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2017/122 

KF § 49 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson 
(S) från Tomas Lindström (-) om Åmåls 
kommuns tankar idag om bland annat 
skolavslutningar och luciafirande i kyrkor samt 
om könsuppdelade badtider 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har den 17 februari 2017 lämnat in en interpellation ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om Åmåls kommuns 

tankar idag om bland annat skolavslutningar och luciafirande i kyrkor samt om 

könsuppdelade badtider. Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktiges möte 

den 22 februari 2017. 

Interpellationssvar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) den 21 mars 2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) daterad 17 februari 2017 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) inkom 21 mars 2017 

__________  
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KF § 50 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionerna från Kjell Kaså (C), Jan-Eric Thorin 

(L), Alf Alfredsson (SD) och Håkan Sandberg (L) till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att sju motioner inkommit till dagens möte enligt nedan. 

En av dem har skickats ut med handlingarna. Sex av dem har delats ut på borden 

inför dagens möte. 

1. Motion från Kjell Kaså (C) om att i kommande upphandling av kommunens 

bilar efterfråga elbilar samt dieselbilar som är godkända för HVO-diesel, 

diarienummer KS 2017/156, inkom 9 mars 2017. 

2. Motion från Jan-Eric Thorin (L) om förlängt ägardirektiv till Åmåls 

kommunfastigheter AB angående lösning på arbetsmiljöproblem på 

Rösparksskolan, diarienummer KS 2017/170, inkom 15 mars 2017. 

3. Motion från Jan-Eric Thorin (L) om att avbryta pågående partneringuppdrag, 

konsultuppdrag och arbete i politisk styrgrupp inför eventuellt byggande av ny 

skola i tätorten, diarienummer KS 2017/171, inkom 15 mars 2017. 

4. Motion från Alf Alfredsson om möjligheten för kommun medborgare att i 

Åmål kunna köpa tågbiljett, diarienummer KS 2017/172, inkom 16 mars 2017. 

5. Motion från Jan-Eric Thorin (L) om att införa 2-timmars parkering på den 

obebyggda delen av kvarteret Illern, diarienummer KS 2017/178, inkom 20 mars 

2017. 

6. Motion från Jan-Eric Thorin (L) om färdtjänstens punktlighet, diarienummer 

KS 2017/179, inkom 20 mars 2017. 

7. Motion från Håkan Sandberg (L) om val av ledamöter till kommunstyrelsens 

utskott, diarienummer KS 2017/183, inkom 22 mars 2017. 

 

Kjell Kaså (C), Jan-Eric Thorin (L) och Håkan Sandberg (L) redogör kort för 

innebörden i sina motioner för kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

__________ 
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KF § 51 Inkommet medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget från Lisbeth Vestlund med 

flera till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag har inkommit till dagens möte 

enligt nedan. Det har delats ut på borden.  

 Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund m.fl. om bättre kollektivtrafik 

med tåg från Göteborg och Åmål, diarienummer KS 2017/184, inkom 20 

mars 2017. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

__________ 
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KF § 52 Rapport angående beslut och åtgärder 
inom Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. 
sedan föregående möte 

Sammanfattning av ärendet  

Michael Karlsson (S) meddelar att inget finns att rapportera sedan föregående 

möte. 

_____________ 
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KF § 53 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelande behandlas: 

 

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service, kvartal 4 år 2016, från vård- och omsorgsnämnden. 

 

- Kallelse till utbildning i hantering av läsplatta och digitala handlingar för 

kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare den 11 april kl 

13.15, som delats ut på borden. 
_____________ 
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 KF § 54 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


