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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                   18.30-21.35  (Ajournering 20.15-20.25) 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 1 april 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 36-60 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Tommy Lehrman                                            Lars Ottosson 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-03-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-04-01 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-04-23 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-03-25 
 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Kurt Svensson (C) x      

Anne Sörqvist (C) x         

Sven Callenberg (C) x        

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x     

Olof Eriksson (S)   Christer Örtegren (S)     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C) x             

Christer Törnell (KD) x          

Fredrik Bengtsson (S)    ---------------------      

Ida Carlsson Glavmo (S) x   

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x 

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M)   Barbro Spjuth (M)      

Ulla Berne (M)  x           

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S)   Göran Ekman (S)          

Göran Karlsson (S)    ---------------------   

Sofia Karlsson (S) x         

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

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP)   Magnus Nilsson (MP)     

Peter Sund (V)   Christina Wallin (V)           
Bobo Bergström (V) x       

Dorentina Lulaj (S)                    Ingvar Larsson (S)          

Abetare Lulaj (S)  Linda Strand (S)           

Håkan Sandberg  (FP)    Lisbeth Vestlund (FP)            

Jan-Eric Thorin (FP) x    ej närv §§ 45-46       

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 § 36 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Ordföranden börjar mötet med att informera ledamöter och åhörare i salen om utrymningsvägar vid 

eventuell brand och var samlingsplats är lokaliserad efter utrymning. Samling ska då ske vid 

parkeringsplatsen vid ÅKAB  på andra sidan Hjeltegatan.   

 

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 37 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 38 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Ottosson  (C) och  

Tommy Lehrman (S).     

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 1 april 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 39 

 

Dagordning 

 

  

Två medborgarförslag, fyra motioner och fyra frågor har inkommit till dagens möte och behandlas 

dessa under punkten 13 på dagordningen. Av dessa finns frågan ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande  samt motion från Fredrik Bengtsson med i utskickade handlingar, 

övriga är utdelade vid dagens möte. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

_________________________   



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 4(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 40 

 

Information om utbytes- och utbildningsprogram för ungdomar samt 

samarbete med  Åmåls kommun genom AFS Interkulturell utbildning. 

 

Charlotte Rydh, generalsekreterare i organisationen AFS Interkulturell utbildning, 

informerar om utbytes- och utbildningsprogram för ungdomar samt om det samarbete 

som har överenskommits med Åmåls kommun.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 

 

______________________
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KF § 41 

 

KS § 65 

KSBU § 2 dnr KS 2014/50 

 

Revidering av driftsbudget 2015 

 

Kommunfullmäktige har antagit budget för 2015 (26 november 2015 KF § 231). Nu föreligger behov 

av att revidera budgeten. 

 

Budgetutskottet föreslår nedanstående budget. Förslaget är baserad på oförändrad skattesats på  

22,46 %.  

 

 

 

 

 

 

RESURSFÖRDELNING DRIFT 

(tkr)   

  

     

Budget 

2015 

Revidering 

2015 

Reviderad 

Budget 

2015 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  

2 008 442 2 450 

KOMMUNSTYRELSE 

  

123 424 2 519 125 943 

BYGG- & MILJÖNÄMND 

  

152 0 152 

BARN- & UTBILDNINGSNÄMND 

 

232 234 0 232 234 

TEKNIK- & FRITIDSNÄMND 

  

35 085 0 35 085 

VÅRD- & OMSORGSNÄMND 

  

269 726 5 080 274 806 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

   

120 120 

OFÖRDELAT 

   

10 623 0 10 623 

NÄMNDBUDGET        662 629 8 161 681 413 

        FINANSFÖRVALTNINGEN 

  

7 000 -400 6 600 

        TOTALA KOSTNADER:     669 629 7 761 688 013 
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Forts KF § 41 

Forts KS § 66 

KSBU § 2 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera driftsbudget för 2015 i enlighet med ovanstående 

tabell. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Yrkanden 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Lars Ottosson (C) i tillägg att vid kommunstyrelsens nästa möte 

redogörs mer detaljerat för kostnadsökningar och de åtgärder som planeras vidtas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen budgetsutskottets förslag och Lars 

Ottossons (C) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på budgetsutskottets förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter 

proposition på Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera driftsbudget för 2015 i enlighet med ovanstående 

tabell. 

 

Vid kommunstyrelsens nästa möte redogörs mer detaljerat för kostnadsökningar och de åtgärder som 

planeras vidtas. 

________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

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

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar i tilläggsyrkande: 

1   att medel för internationella frågor på 28 000 kronor ligger kvar under kommunfullmäktige, 

2   att kommunfullmäktige framgent när budgetförändringar föreslås i förslagen också får en 

   beskrivning av vad dessa innebär i form av väsentliga verksamhetsförändringar. 

 

Anne Sörqvist (C) önskar lämna en protokollsanteckning från Allians för Åmål vilket ordföranden 

medger. 

 

Inlägg i ärendet görs av Ulla Berne (M). 
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Forts KF § 41 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag samt två tilläggsyrkanden från Anne Sörqvist (C). 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande nr 1 om medel till internationella frågor 

och finner att fullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns: 

Den som bifaller tilläggsförslaget röstar ”Nej” och den som bifaller avslag röstar ”Ja”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 17 Ja-röster, 14 Nej-röster och 1 avstår. 

Tre ledamöter är frånvarande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 8. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande nr 2 och konstaterar att fullmäktige 

beslutat att godkänna detta. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera driftsbudget för 2015 i enlighet med ovanstående tabell 

i budgetutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunfullmäktige framgent när budgetförändringar föreslås 

i förslagen också får en beskrivning av vad dessa innebär i form av väsentliga verksamhets-

förändringar. 

 

Reservation 
Mot beslutet om avslag på tilläggsyrkande 1 om medel till internationella frågor reserverar sig: 

Leif Aronsson (C), Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Lars Ottosson (C), 

Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M) 

Alf Alfredsson (SD), Lisbeth Vestlund (FP), Jan-Eric Thorin (FP) och Tomas Olson (FP),   

 

Protokollsanteckning 

Anne Sörqvist (C) lämnar följande protokollsanteckning från Allians för Åmål: 

 
”Allians för Åmål ser med oro på läget inom Vård- och omsorgnämnden. Ett kraftigt underskott 2014 förväntas 

enligt prognoserna och redan nu ligger prognosen för 2015 på ett underskott med c:a 2,5 milj kronor inräknat 

tillskottet på 5,08 milj kronor. Det finns en optimism från nämndens ledning och förvaltningschefen om att man 

med olika åtgärder ska nedbringa sjukskrivningar och genom organisatoriska förändringar förbättra ekonomin. 

Vi hyser förhoppningar om att man ska kunna bromsa upp sjukskrivningarna, men stor skepsis till att man i ett 

läge där trycket ökar och uppdragen blir fler ska kunna minska personalkostnaderna genom organisatoriska 

förändringar under 2015.  

Vi tror inte att tillskottet på 5,08 milj kronor kommer att räcka för att uppnå ett nollresultat.” 
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Forts KF § 41 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 mars   2015 
Ärende nr        2                     Rubrik:  Revidering av driftsbudget 2015                                                    

Ja=        Avslag på tilläggsförslag       

Nej=     Bifall till tilläggsförslag nr 1 (pengar till internationellt arbete inom KF budget)               

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Kurt Svensson (c)             x    

Anne Sörqvist (c)             x   

Sven Callenberg (c)           x   

Michael Karlsson (s )         x              

Ewa Arvidsson (s )              x    

Mikael Norén (s )      x       

 Olof Eriksson  (s) Christer Örtegren (S)   x       

Lars Ottosson (c)          x       

Kjell Kaså (c)            x       

Christer Törnell (kd)               x         

 Fredrik Bengtsson (s)  ------------------              

Ida Carlsson Glavmo (s)      x           

Barbro Axelsson (s)       x           

Tommy Lehrman (s)       x          

Michael Karlsson (m)                 x  

Johan Paulsson  (m)  Barbro Spjuth (M)                  x  

Ulla Berne (m)            x   

Wilhelm Bodmark (s)       x          

Rolf Lindström (s)   Göran Ekman (S)    x          

Göran Karlsson (s)    --------------------            

Sofia Karlsson  (s)      x         

Ann Ottosson (m)    --------------------               

Alf Alfredsson (sd)           x     

Tomas Lindström (-)                   x 

 Håkan Sandberg (fp)   Lisbeth Vestlund (FP)                                   x     

Jan-Eric Thorin (fp)                 x    

Thomas Olson (fp)             x      

Jonatan Malm (mp)    Magnus Nilsson (MP)      x          

Peter Sund (v)   Christina Wallin (V)                  x        

Bobo Bergström (v)                        x       

Dorentina Lulaj (s)   Ingvar Larsson (S)    x        

Abetare Lulaj (s)    Linda Strand (S)            x     

Leif Aronsson (c)               x    

Lotta Robertsson Harén (mp)       x           

Laila Andrén (s)      x     

Summa antal röster               17                  14     1 

________________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Samtliga nämnder,Kommunfullmäktiges presidium 
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KF § 42 

 

KS § 67  dnr KS 2015/53 

 

Tilläggsbudgetering 2015 avseende investeringar  

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 4 mars 2015 behandlas. 

 

I enlighet med kommunens nya regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn göras av samtliga 

budgeterade men ej genomförda investeringar. De nämnder som har haft behov har inkommit med 

motivering till varför man önskar flytta med sig outnyttjade investeringsmedel från 2014 till 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en tilläggsbudgetering i enlighet med 

bilagt förslag. Totalt uppgår tilläggsbudgeteringen till 11 524 000 kronor, fördelat med 9 119 000 

kronor till kommunstyrelsen, 131 000 kronor till vård- och omsorgsnämnden och 2 274 000 kronor 

till teknik- och fritidsnämnden. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 5-8. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudgetering i enlighet med bilagt förslag. Totalt uppgår 

tilläggsbudgeteringen till 11 524 000 kronor, fördelat med 9 119 000 kronor till kommunstyrelsen, 

131 000 kronor till vård- och omsorgsnämnden och 2 274 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden. 

 

__________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsen, ekonomienhet 

Vård- och omsorgsnämnden  

Teknik- och fritidsnämnden 
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KF § 43 

 

KS § 75 

KSTAU § 17 KS 1997/118 

 

Inköp av delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström och miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Rebecca Retz från 10 februari 2015. 

2. Beslut från kammarkollegiet avseende permutation Stiftelsen Adolf Ungers donation av 1905 

från 15 december 2014. 

     

Sedan 1999 finns ett politiskt avsiktsbeslut att inrätta ett kommunalt naturreservat Stora och Lilla 

Bräcke i Åmåls kommun. För att inrätta reservatet behöver kommunen köpa delar av fastigheten Lilla 

Bräcke 3:2. Marken ägs idag av stiftelsen Adolf Ungers donation av år 1905. Stiftelsens förvaltare är 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsen antas ställa sig positiv till försäljning 11 mars 2015. Den 

föreslagna köpesumman utgör 790 000 kronor utifrån värdering. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Åmåls kommun köper delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 från stiftelsen Adolf Ungers 

donation av år 1905. Köpesumman utgör 790 000 kronor. 

 

2. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 790 000 kronor för inköp av delar av 

fastigheten Lill Bräcke 3:2 i enlighet med markeringar på bilagd karta. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Åmåls kommun köper delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 från stiftelsen Adolf Ungers 

donation av år 1905. Köpesumman utgör 790 000 kronor. 

 

2. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 790 000 kronor för inköp av delar av 

fastigheten Lilla Bräcke 3:2 i enlighet med markeringar på bilagd karta 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 9-21. 
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Forts KF § 43 

 

Michael Karlsson (M)  yrkar på avslag av kommunstyrelsens förslag. 

 

Tomas Lindström (-) och Ulla Berne (M) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag finns: kommunstyrelsens 

förslag samt Michael Karlsson (M) avslagsyrkande av kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns: 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller avslagsyrkandet  

röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 26 Ja-röster, 5 Nej-röster och 1 avstår. 

Tre ledamöter är frånvarande.  Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 12  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Åmåls kommun köper delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2 från stiftelsen Adolf Ungers 

donation av år 1905. Köpesumman utgör 790 000 kronor. 

 

2. Kommunstyrelsens investeringsram utökas med 790 000 kronor för inköp av delar av 

fastigheten Lilla Bräcke 3:2 i enlighet med markeringar på bilagd karta 

 

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig:  Ulla Berne (M), Barbro Spjuth (M), Michael Karlsson (M), 

Tomas Lindström (-) och Alfredsson (SD) 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten, ekonomichefen 

Ekonomienheten, Stiftelsen Adolf Ungers donation 

Miljöchefen 
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Forts KF § 43 

 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 mars   2015 

Ärende nr  4                 Rubrik:  Inköp av  delar av fastigheten Lilla Bräcke 3:2   

                                                  
Ja=     Kommunstyrelsens förslag           

Nej=  Avslag på kommunstyrelsens förslag               

Ordinare Ersättare Ja Nej Avstår 

Kurt Svensson (c)      x            

Anne Sörqvist (c)       x          

Sven Callenberg (c)        x       

Michael Karlsson (s )         x              

Ewa Arvidsson (s )              x     

Mikael Norén (s )      x        

 Olof Eriksson  (s) Christer Örtegren (S)   x        

Lars Ottosson (c)                  x 

Kjell Kaså (c)         x            

Christer Törnell (kd)          x               

 Fredrik Bengtsson (s)  ------------------              

Ida Carlsson Glavmo (s)      x            

Barbro Axelsson (s)       x            

Tommy Lehrman (s)       x           

Michael Karlsson (m)               x     

Johan Paulsson  (m)  Barbro Spjuth (M)                x     

Ulla Berne (m)          x      

Wilhelm Bodmark (s)      x            

Rolf Lindström (s)   Göran Ekman (S)   x            

Göran Karlsson (s)    --------------------            

Sofia Karlsson  (s)     x           

Ann Ottosson (m)    --------------------               

Alf Alfredsson (sd)           x     

Tomas Lindström (-)             x        

 Håkan Sandberg (fp)   Lisbeth Vestlund (FP)                           x              

Jan-Eric Thorin (fp)           x           

Thomas Olson (fp)        x            

Jonatan Malm (mp)    Magnus Nilsson (MP)      x           

Peter Sund (v)   Christina Wallin (V)                  x          

Bobo Bergström (v)                        x        

Dorentina Lulaj (s)   Ingvar Larsson (S)    x       

Abetare Lulaj (s)    Linda Strand (S)            x     

Leif Aronsson (c)            x        

Lotta Robertsson Harén (mp)       x           

Laila Andrén (s)      x      

Summa antal röster               26                   5     1 

 

--------------------------------------
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KF § 44 

 

KS § 72 

KSTAU § 18               KS 2014/302 

 

Start av hvb-boende för asylsökande i kommunal regi i fastigheten Hornlyckan 1 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 12 februari 2015. 

2. Utredning om lämpliga lokaler från förvaltningschef Ivan Stipic från 12 februari 2015, 

inklusive 3 bilagor. 

       

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett tillfälligt asylboende i egen regi. 

Tillväxtutskottet har givit integration- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

långsiktigt förslag/underlag för asylboende för ensamkommande barn och ungdomar i egen regi. 

Vidare att utreda vilka tänkbara enskilda lokaler som finns och redogöra för för- och nackdelar för 

respektive lokal. (11 juni 2014 TU § 65 och 199 november 2014 TU § 89) 

 

Förvaltningen har fått information från Migrationsverket om ökat mottagande, vilket innebär att 

kommunens behov av asylplatser kommer att öka. I dagsläget bedrivs boendet i Åmåls 

kommunfastigheter AB:s lägenheter och så som hyresmarknaden ser ut idag bedömer förvaltningen 

inte att det är möjligt att starta upp ytterligare boenden i fler lägenheter. Därför föreslås ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar i en separat byggnad. 

 

Förvaltningen har utrett och lämnar förslag på två olika fastigheter som båda ägs av Åmåls kommun. 

Alternativ 1 är fastigheten Lilla Mossen 2:69, Ånimskogs bygdegård, där verksamheten idag är 

begränsad. Alternativ 2 är fastigheten Hornlyckan 1, Åmåls vandrarhem. Fastigheten hyrs idag ut till 

Svenska Turistföreningen (STF) .Kommunen har under en tid haft en dialog med STF och 

verksamhetsutövarna i Vandrarhemmet. STF har meddelat att föreningen inte avser förlänga 

hyresavtalet. 

 

Altenativ 1 innebär omfattande renoveras då lokalen inte uppfyller kraven på brandskydd och lokalen 

är inte ändamålsenlig utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och 

boende. Lokalen i alternativ 2 kräver bara mindre investeringar för att uppfylla kraven på brandskydd 

och bedöms vara ändamålsenlig utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmän råd. Därför 

förespråkar förvaltningen alternativ 2. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut 
 

Vid kommunstyrelsens möte ska en skriftlig redogörelse över kommunens arbete och dialog med 

Svenska turistföreningen och verksamhetsutövarna i vandrarhemmet presenteras.  

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att starta upp hvb-boende för asylsökande i egen regi 

i fastigheten Hornlyckan 1. 

 

Kristoffer Karlsson (MP) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

_______________________ 
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Forts KF § 44  

Forts KS § 72 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel från 5 

mars 2015. 

 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att gå igenom samtliga kommersiella hyresavtal. 

Vandrarhemmet var ett av dessa. Det visade sig att den avtalade hyran inte gav kostnadstäckning och 

avtalet sades därför upp 2014 för villkorsändring. Därefter har ett antal möten skett, med både med 

hyresgästen Svenska Turistföreningen (STF) och den lokala operatören, Åmåls vandrarhem. I 

december meddelade STF att föreningen inte ville förlänga avtalet. Anledningen var ett strategiskt 

beslut fattats på nationell nivå att inte vara mellanhand mellan fastighetsägare och lokala operatörer. I 

den fortsatta dialogen med den lokala operatören konstaterades att det inte fanns möjlighet att bedriva 

verksamhet på affärsmässiga grunder. 

 

Yrkanden 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar i tillägg att förvaltningschefen ska informera om hur 

förvaltningen tar sig an socialstyrelsens allmänna råd angående tillgång till läkare och psykolog i 

boenden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att utöver utskottets förslag finns ett tilläggsyrkande från Lotta Robertsson 

Harén (MP) att ta ställning till. Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden 

proposition på tilläggsyrkande från Lotta Robertsson Harén (MP) konstaterar att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att starta upp hvb-boende för asylsökande i egen regi 

i fastigheten Hornlyckan 1. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förvaltningschefen ska informera hur förvaltningen tar sig 

an socialstyrelsens allmänna råd angående tillgång till läkare och psykolog i boenden. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 22-41. 
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Forts KF § 44 

 

Michael Karlsson (S), Jan-Eric Thorin (FP), Kurt Svensson (C), Ulla Berne (M), Lars Ottosson (C), 

Wilhelm Bodmark (S) och Tomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att starta upp hvb-boende för asylsökande i egen regi i fastigheten 

Hornlyckan 1. 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Tomas Lindström (-). 

 

__________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras  kl  20.15 – 20.25 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 16(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 45 

 

KS § 79 

KSAU § 30   dnr 2013/337  

 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2015 från personalchef Per Ljungberg. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 17 december 2014 § 288. 

3. Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2014 från personalchef Per Ljungberg. 

4. Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun  

 

Kommunfullmäktige behandlade ovan nämnda ärende den 17 december 2014 och beslöt att 

återremittera ärendet för att utreda en annan lösning på hanteringen vid rekrytering avseende anonym 

rekrytering, punkt 2 under rubriken Aktiviteter och åtgärder, sidan 11 i dokumentet Jämställdhets- 

och mångfaldsplan. 

 

Personalenheten har i dagsläget inga önskemål om införande av anonym rekrytering i Åmåls 

kommun. Rekrytering sker utifrån PA-konceptet Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun som är 

fastställt av kommunfullmäktige den 22 februari 2006, § 41. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att punkt 2 gällande anonym rekrytering under rubriken 

Aktiviteter och åtgärder på sidan 11 i dokumentet Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls 

kommun stryks. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun revideras så att punkt 2 gällande 

anonym rekrytering under rubriken Aktiviteter och åtgärder på sidan 11 stryks. Därefter överlämnas 

dokumentet till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Jämställdhets- och 

mångfaldsplan för Åmåls kommun. 

__________________ 

Beslut skickas efter arbetsutskottets möte till: 

Personalenheten 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Jämställdhets- och 

mångfaldsplan för Åmåls kommun. 

__________________ 
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Forts KF § 45 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 42-61. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet Jämställdhets- och mångfaldsplan 

för Åmåls kommun. 

 

_______________________ 

 

 

Beslut skickas efter kommunfullmäktiges möte till: 

Personalenheten 

Kommunikatören 
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KF § 46 

 

KS § 82 

KSAU § 22   dnr KS 2015/47 

 

Konsortialavtal – Dalslands Turist AB 

 

Följande dokument behandlas:  

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 17 februari 2015 

2. Konsortialavtal som ersätter tidigare avtal 1 februari 2007 

3. Protokoll från Dalslands Turist AB 27 november 2014 

4. Konsortialavtal 2007 

  

Dalslands Turist AB (DTAB) har kommit med ett nytt förslag till konsortialavtal, att gälla från den 1 

mars 2015. Avtalet genererar en kostnadsökning som för Åmåls kommuns del uppgår till 146 200 

kronor i förhållande till 2014 års kostnadsnivå. 

 

Avtalet gäller till och med den 31 december 2016. Avtalet förlängs med tre år i taget om det inte 

skriftligen sägs upp av någon av ägarkommunerna senast ett år före avtalstidens slut.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

1. Godkänna förslag till konsortialavtal från Dalslands Turist AB. 

2. Finansiering av den kostnadsökning på 146 200 kronor som det nya avtalet resulterar i 

överlämnas till budgetutskottet att hantera.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

1. Godkänna förslag till konsortialavtal från Dalslands Turist AB underförutsättning att övriga 

medlemskommuner godkänner avtalet. 

 

2. Antalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef 

Jeanette Lämmel. 

 

3. Finansiering av den kostnadsökning på 146 200 kronor som det nya avtalet resulterar i 

överlämnas till budgetutskottet att hantera.  

__________________ 
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Forts KF § 46 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 62-69. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Godkänna förslag till konsortialavtal från Dalslands Turist AB underförutsättning att övriga 

medlemskommuner godkänner avtalet. 

 

2. Antalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef 

Jeanette Lämmel. 

 

3. Finansiering av den kostnadsökning på 146 200 kronor som det nya avtalet resulterar i 

överlämnas till budgetutskottet att hantera.  

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Dalslands Turist AB 

Budgetutskottet 
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KF § 47 

 

KS § 83 

KSAU § 27   dnr 2015/6  

 

Ändringar i förbundsordningen – Fyrbodals kommunalförbund  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbunds ordförande Martin Carling och förbundsdirektör 

Lars Lindén, daterad 5 februari 2015 behandlas.  

2. Förslag till förbundsordning för Fyrbodals Kommunalförbund 

 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att 

uppdatera dokumentet samt som en konsekvens av ambitioner som initierats av direktionen under 

2014. 

 

Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att godkänna 

de redovisade ändringarna av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund. Den nya 

förbundsordningen gäller när samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och 

förbundsdirektionen har antagit förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade ändringar av 

förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte diskuteras formerna för hur revisionens budget beslutas, om direktionen 

som granskningsobjekt bereder revisionens budget. 

 

Yrkanden 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till ordföranden att lyfta frågan om formerna 

för hur revisionens budget beslutas, huruvida direktionen som granskningsobjekt bereder revisionens 

budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade ändringar av 

förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att lyfta frågan 

om formerna för hur revisionens budget beslutas, huruvida direktionen som granskningsobjekt 

bereder revisionens budget.  

__________________ 
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Forts KF § 47 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 70-79. 

 

Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals 

kommunalförbund.  

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KF § 48 

 

KS § 77 

KSAU § 28   dnr KS 2014/276 

 

Motion angående brandövning vid kommunala sammanträden – yttrande från kanslichef 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 17 december 2014. 

2. Motion från Ulla Berne (M) daterad 21 oktober 2014. 

 

Ulla Berne (M) föreslår i sin motion att regelbunden brandövning utförs vid tillfällen då ledamöter 

och tjänstemän är samlade.  

 

Både den som äger och den som nyttjar en fastighet har enligt svensk lagstiftning ett ansvar för 

brandskydd. Räddningstjänsten utövar tillsyn för att kontrollera att kommunen, som är både 

fastighetsägare och fastighetsnyttjare för stadshuset, fullgör sina plikter. Det handlar exempelvis om 

brandskyddskontroll, dokumentation, utbildning och övning. I stadshuset finns en brandskyddsgrupp 

bestående av fyra tjänstemän som ansvarar för detta.  

 

All nyanställd personal får en kortare brandskyddsutbildning och denna har erbjudits alla gruppledare 

under föregående mandatperiod och nu även under denna. Vidare har all personal i stadshuset fått 

möjlighet att gå en fördjupad utbildning hos räddningstjänsten. Brandövningar genomförs 

regelbundet, dock ej kvällstid. 

 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade att bjuda in en representant från räddningstjänsten för att 

undervisa kommunfullmäktige den 15 oktober 2014. Fullmäktiges presidium ställer sig positivt till att 

brandövning sker i samband med lämpligt fullmäktigemöte. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och meddela att brandövning 

kommer att ske i samband med lämpligt fullmäktigemöte under 2015.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och meddela att brandövning 

kommer att ske i samband med lämpligt fullmäktigemöte under 2015.  

__________________ 
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Forts KF § 48 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 80-83. 

 

Inlägg i ärendet görs av Ulla Berne (M), Tomas Lindström (-) och Jan-Eric Thorin (FP). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och meddela att brandövning kommer att ske i 

samband med lämpligt fullmäktigemöte under 2015.  

 

________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären Ulla Berne (M) 
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KF § 49 

 

KS § 81 

KSAU § 26   2015/83 

 

Politikerbesök/praktik i kommunens verksamheter 

 

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

kommun.  

 

Idag finns det i arvodesreglementet reglerat en möjlighet för nämndledamöter att göra 

studiebesök/praktik, men för övriga förtroendevalda finns inga regler. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att: 

 

1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i 

kommunens verksamhet.  

2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda 

politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i 

kommunens verksamhet.  

2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda 

politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Yrkanden 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) följande: 

 

1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i 

kommunens verksamhet. Återrapportering ska ske i till kommunstyrelsen i juni 2015. 

 

2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda 

politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten, utöver det som regleras i 

arvodesreglementet. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Michael Karlssons (S) yrkande och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 
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Forts KF § 49 

 

Forts KS § 81 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Personalchef Per Ljungberg får i uppdrag att ta fram en policy för politikerbesök/praktik ute i 

kommunens verksamhet. Återrapportering ska ske i till kommunstyrelsen i juni 2015. 

 

2. Fram till dess att en policy är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige får inga enskilda 

politikerbesök/praktik genomföras i verksamheten, utöver det som regleras i 

arvodesreglementet. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 84-85. 

 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-), Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Personalchef Per Ljungberg 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 26(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 50 

 

KS § 84 

KSAU § 31   dnr KS 2014/153  

 

Val av politisk styrgrupp gällande ny- eller ombyggnation av grundskola samt information om 

processplan 

 

Michael Karlsson (S) informerar om att en politisk styrgrupp behöver väljas till arbetet med ny- eller 

ombyggnation av Rösparksskolan i Åmåls kommun.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- och 

utbildningsnämndens presidium utgör den politiska styrgruppen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- och 

utbildningsnämndens presidium utgör den politiska styrgruppen gällande till arbetet med ny- eller 

ombyggnation av Rösparksskolan i Åmåls kommun.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet överlämnas till kommunsfullmäktige för kännedom. 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 86-88. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 51  dnr KS 2015/74 

 

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

våld i nära relationer 

 

Lisbeth Vestlund (FP) hade den 25 februari 2015 inlämnat interpellation ställd till kommun- 

styrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående våld i nära relationer och hur det före- 

byggande arbetet fungerar i Åmål.  Bilaga 89 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunstyrelsens ordförande, handling utdelad vid dagens 

möte, bilaga 89 A-R . 

 

Inlägg i interpellationsdebatten görs av Lisbeth Vestlund (FP), Michael Karlsson (S) och Ewa 

Arvidsson (S).  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret 

till handlingarna. 

 

________________________ 
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KF § 52 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelar att följande motioner inkommit till dagens möte: 

 

Från Fredrik Bengtsson (S) angående öppettider vid simhallen                 Dnr 2015/94 

         Bilaga ärende 13, sid 90 

Från Tomas Lindström (-) angående parkeringsskivor och parkerings-     Dnr 2015/105 

        vakter, Bilaga ärende 13, sid 91  

Från Tomas Lindström (-) angående glastak över Gågatan                        Dnr 2015/106 

         Bilaga ärende 13, sid 92 

Från Jan-Eric Thorin (FP) angående hemtjänstens parkeringsmöjligheter Dnr 2015/109 

        Bilaga ärende 13, sid 93 

 

Jan-Eric Thorin (FP) presenterar sin motion. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 29(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 53 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag har inkommit: 

 

Från Magnus Nilsson angående kommunalt bidrag till vägar  Dnr 2015/98 

   Bilaga ärende 13, sid 94   

 

Från Daniel Larsson angående offentlig vägg för gatukonst  Dnr 2015/100 

    Bilaga ärende 13, sid 95  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 30(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 54  dnr KS 2015/95 

 

Inkommen fråga ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 

klasstorlekar – Kjell Kaså (C) 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Kjell Kaså (C), daterad 16 mars 2015, 

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

antalet elever i varje klass i årskurs 1 till hösten. Bilaga ärende 13, sid 96 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och tas upp till behandling vid 

kommande möte. 

 

______________________________   

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 31(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 55  Dnr KS 2015/102 

 

Inkommen fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

byggande av nya lägenheter – Tomas Lindström (-) 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 mars 2015, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående byggande av 

nya lägenheter. Bilaga ärende 13, sid 97 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 

_____________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 32(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 56  dnr KS 2015/103 

 

Inkommen fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

Debatten i fullmäktige och demokratin i Åmål – Tomas Lindström (-) 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 mars 2015, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående demokratin i Åmål 

och debatten i Päronsalen.  Bilaga ärende 13, sid 98 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg görs av Tomas Lindström (-). 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 

_____________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 33(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 57  dnr KS 2015/104 

 

Inkommen fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

vandrarhemmet som flyktingförläggning – Tomas Lindström (-) 

 

Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 20 mars 2015, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående vandrarhemmet 

som flyktingförläggning. Bilaga ärende 13, sid 99. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan och hänvisar därvid 

också till ärende 5 på dagordningen och sin redogörelse där. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 

_____________________. 

 



 Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-03-25 34(34) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 58 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående möte 

 

Michael Karlsson (S) informerar från möten som varit med Kommunalförbundet Fyrbodal och 

Dalslandskommunernas kommunalförbund. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 59 

 

Meddelanden 

 

Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut enl 16 kap SoL och  

28 § LSS om bistånd som inte verkställts – kvartal 4,  2014. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 60 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

_____________________________ 

 


