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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30-20.15 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 
Kanslichef Ida Rådman 
Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 3 juni 2015, kl 14.00 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 107-123 

Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Wilhelm Bodmark (S)                         Michael Karlsson (M)                  

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

Kommunfullmäktige 
Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-05-27 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-06-03 

Datum för 
anslags nedtagande  2015-06-25 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015‐05‐27 

Ordinarie ledamot  Närv  Ersättare  Närv 

 
Kurt Svensson (C)   Emil Radanov (C) x    
Anne Sörqvist (C) x         
Sven Callenberg (C)   ---------------------       
Michael Karlsson (S ) x           
Ewa Arvidsson (S ) x       
Mikael Norén (S ) x     
Olof Eriksson (S) x     
Lars Ottosson (C) x        
Kjell Kaså (C) x             
Christer Törnell (KD) x        
Fredrik Bengtsson (S)   -----------------------       
Ida Carlsson Glavmo (S)    Christer Örtegren (S) x  
Barbro Axelsson (S) x       
Tommy Lehrman (S) x 
Michael Karlsson (M) x         
Johan Paulsson  (M) x      
Ulla Berne (M)  x fr kl 19.10, fr o m § 112          
Wilhelm Bodmark (S) x     
Rolf Lindström (S) x            
Göran Karlsson (S)   Cajsa Branchetti Hallberg (S)   x    
Sofia Karlsson (S) x         
Ann Ottosson (M)   Barbro Spjuth (M)  x         
Alf Alfredsson (SD) x       
Tomas Lindström (-) x    
Jonatan Malm  (MP) x         
Peter Sund (V)   ----------------------  
Bobo Bergström (V) x       
Göran Ekman (S)                    ---------------------- 
Tobias Holmberg (S)   Linda Strand (S) x     
Håkan Sandberg  (FP)  x                
Jan-Eric Thorin (FP) x         
Thomas Olson (FP) x           
Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande x          
Lotta Robertsson Harén, (MP) 1:e v ordf  x     
Laila Andrén (S), ordförande         x      
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KF § 107 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. 
Ordföranden informerar om utrymningsvägar vid eventuellt brandlarm och var återsamlings- 
platsen är belägen. 
 
Förrättas upprop. 
 
 
KF § 108 
 
Kallelse /kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
 
KF § 109 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Wilhelm Bodmark (S) och  
Michael Karlsson (M).     
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 3 juni 2015, kl 14.00. 
 
 
KF § 110 
 
Dagordning 
 
  
Ett  medborgarförslag, en motion och två frågor  har inkommit till dagens möte och behandlas dessa 
under punkten 6 på föredragningslistan. Av dessa är medborgarförslaget med i utskickade handlingar, 
övriga är utdelade vid dagens möte. 
 
Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 
 
_________________________ 
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KF § 111 
 
Information om UF-företaget Green Clean och elevprojektet om samers utanförskap 
 
Evelina Sundin och Frida Jansson, Karlbergsgymnasiet, informerar om sitt UF-företag  
(Ung Företagsamhet) ”Green Clean” som bedrivits inom skolans verksamhet under ett år på deras 
skoltid på Karlbergsgymnasiet. Företagsidén har handlat om tvättnötter som tvättmedel samt 
återanvändande av tyger med mera.  
 
Emma Bäckström, Karlbergsgymnasiet, informerar om sitt skolprojekt – en novellsamling om 
samers utanförskap. Ett arbete som har gjorts bland annat genom besök vid Jokkmokks marknad 
och genom intervjuer med samer och politiker.     
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 
 
________________________ 
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KF § 112 
 
KS § 144   dnr KS 2015/121 
 
Redovisning av lokalt erhåller partistöd jämte granskningsrapport från fullmäktigepartierna 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från upphandlare Annelie Wernlund från 29 april 2015 
2. Redovisning och granskningsrapport från Miljöpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 
3. Redovisning och granskningsrapport från Västerpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 
4. Redovisning och granskningsrapport från Sverigedemokraterna som inkom till kanslienheten 

20 april 2015. 
5. Redovisning och granskningsrapport från Centerpartiet som inkom till kanslienheten 20 april 

2015. 
6. Redovisning och granskningsrapport från Moderaterna som inkom till kanslienheten 10 april 

2015. 
7. Redovisning och granskningsrapport från Socialdemokraterna som inkom till kanslienheten 

15 april 2015. 
8. Redovisning och granskningsrapport från Kristdemokraterna som inkom till kanslienheten 7 

april 2015. 
9. Redovisning och granskningsrapport från Folkpartiet som inkom till kanslienheten 26 mars 

2015. 
 
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska samtliga partier i kommunfullmäktige som har fått 
partistöd föregående år eller som vill ha partistöd under innevarande år lämna in blanketten 
Redovisning av erhållit partistös jämte granskningsrapport senast 20 maj. 
 
Upphandlare Annelie Wernlund skriver att samtliga fullmäktigepartier har inkommit med blanketten 
inom föreskriven tid. 
 
Enligt reglementet har enbart partier med lokal avdelning rätt till partistöd. Sverigedemokraternas 
ansökan kom från Sverigedemokraterna distrikt väst eftersom lokalavdelning i Åmål är under 
uppbyggnad. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att bevilja Miljöpartiet, Västerpartiet, 
Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet lokalt 
partistöd 2015. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas ansökan 
om lokalt partistöd med motiveringen att Sverigedemokraterna saknar en lokalavdelning i 
Åmål. 

 
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna. 

__________________ 
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Forts KF § 112 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-9. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljöpartiet, Västerpartiet, Centerpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet lokalt partistöd 2015. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå Sverigedemokraternas ansökan om lokalt partistöd 
med motiveringen att Sverigedemokraterna saknar en lokalavdelning i Åmål. 

 
3. Kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna. 

__________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomienheten 
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KF § 113 
 
KS § 142  
KSAU § 68   dnr KS 2015/138 
 
Årsredovisning 2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
Följande dokument behandlas:  
 

1. Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2014 som inkom till Åmåls 
kommun den 23 april 2015. 

2. Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2014 daterad 23 
mars 2015.  

 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och verksamheten ska anges 
mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  
 
Dalslandskommunernas kommunalförbund redovisar totalt ett budgetöverskott med 2 483 000 kronor 
och positivt resultat på 1 522 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 5 072 000 kronor. Enligt 
kommunallagen 8 kap 4 § ska budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  
 
Under 2014 har budgeterats för i anspråkstagande av eget kapital med drygt 900 000 kronor fördelat 
på kansli minus 400 000 kronor, miljö +- 0 miljoner kronor, energiverksamhet 300 000 kronor samt 
Hållbar utveckling Väst 200 000 kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, vad gäller Åmåls 
kommuns del.  
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den ekonomiska prognosen och föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, vad gäller Åmåls 
kommuns del.  
_______________________ 
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Forts KF § 113 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 10-64. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, vad gäller Åmåls kommuns del.  
 
_________________________ 
 
Beslut skickas till: 
Dalslandskommunernas kommunalförbund  
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KF § 114 
 
KS § 143  
KSAU § 69   dnr KS 2015/138 
 
Ansvarsfrihet och Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2014 

 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för år 2014 daterad 23 mars 2015 
behandlas.  
 
Revisionen har granskat verksamheten i Dalslandskommunernas kommunalförbund under 2014 och 
konstaterar att verksamhetens arbete utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Dalslandskommunernas kommunalförbund redovisar ett resultat för 2014 på 
1 522 000 kronor. Det är 2 483 000 kronor bättre än budgeterat resultat. Direktionen hade redan i 
budget 2014 planerat för ett ianspråktagande av det upparbetade egna kapitalet med 961 000 kronor.  
 
Revisorerna anser att direktionen har styrning och kontroll över både verksamhet och ekonomi. 
Direktionen har i samband med 2014 års årsredovisning även återrapporterat interna kontrollarbetet.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner revisionsberättelsen och föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Jäv 
 
Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner revisionsberättelsen och föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Jäv 
 
Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
Olof Eriksson (S) tjänstgör som ordförande under denna punkt. 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-27 10(17)

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 114 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 10-64A. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2014, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Jäv 
Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
________________________ 
 
Beslut skickas till: 
Dalslandskommunernas kommunalförbund  
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KF § 115 
  
KS § 141   dnr KS 2015/160 
 
Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2015 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson som inkom till kanslienheten 5 maj 2015. 
2. Förslag till verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2015 som inkom till kanslienheten 5 

maj 2015. 
 
Nämnden har lämnat förslag till verksamhetsplan. Planen har sin utgångspunkt i Vision 2020, de 
strategiska utvecklingsområden och strategiska mål som fullmäktige beslutat om. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 2016. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 65-74. 
 
Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för överförmyndarnämnden för  
2015. 
 
_____________________ 
 
Beslut skickas till: 
Överförmyndarnämnden 
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KF § 116         dnr KS  2015/157 
  
Inkommet medborgarförslag 
 
Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag inkommit: 
 
Från Sven-Åke Runelid, Åmål, angående tillägg i lokala ordningsföreskrifter om förbud mot 
tiggeri inom angivet område.  Bilaga 30. 
 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_______________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till:  
Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 117  dnr KS 2015/184 
 
Inkommen motion angående uppdrag som nämndeman – Tomas Lindström (-) 
 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte från Tomas Lindström (-) 
angående uppdrag som nämndeman med hänsyn till tidigare yrkesverksamhet.  
Bilaga ärende 6 sid 31. 
 
Tomas Lindström (-) presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
______________________ 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli
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KF § 118  dnr KS 2015/185 
 
Fråga från Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 
angående ungdomar som stridit för IS i Irak och Syrien. 
 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 22 maj 2015, 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  huruvida kommun har för avsikt 
att hjälpa de ungdomar som varit och stridit för terrororganisationen IS,  i till exempel Irak och 
Syrien, med jobb och bostäder.   Bilaga ärende 6 sid 32 
 
Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 
 
__________________ 
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KF § 119  dnr KS 2015/186  
 
Fråga från Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 
angående Frisbee-banan i Örnässkogen. 
 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 22 maj 2015, 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S), angående tillkomsten av frisbee- 
banan i Örnässkogen, avseende bygglov, kostnader, arrende av mark med mera. 
Bilaga ärende 6 sid 33. 
 
Ordföranden frågar om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 
 
__________________ 
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KF § 120 
  

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 
och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 
 
  
Michael Karlsson (S) informerar inför kommande möte 4 juni med Dalslandskommunernas 
kommunalförbund. 
 
Anne Sörqvist (C) rapporterar från möte med Kommunalförbundet Fyrbodal den 7 maj, och 
svarar på frågor som ställs av Ewa Arvidsson (S).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
KF § 121 
 
Information om Teknik och fritidsnämnden Säffle-Åmåls verksamhet  
 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Michael Norén (S) inleder information 
om nämndens verksamhet. Nämnden är en gemensam nämnd med Säffle kommun där 
Säffle är värdkommun. 
 
Förvaltningschef Helen Halvardsson redovisar den verksamhet som teknik- och fritidsför- 
valtningen bedriver inom bland annat områdena vatten/ avlopp, avfallshantering, gator och vägar 
och park och fritid. 
 
Frågor ställs av Håkan Sandberg (m), Tomas Lindström (-) och Laila Andrén (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 
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KF § 122 
 
Meddelanden 
 
-   Revisionsrapport, daterad 9 februari 2015, angående övergripande granskning 2014 av nämnder  
    och styrelse 
-   Revisionsrapport, daterad 9 februari 2015, angående granskning av resurser för särskilt stöd inom 
    grundskolan har inkommit och kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 
 -  Länsstyrelsens beslut, daterat 20 maj 2015, att Tobias Holmberg (S) utses till ny ledamot i  
     kommunfullmäktige efter Abetare Lulaj (S) till och med den 14 oktober 2018, samt att  
     Sahir Al Dousari (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige till och med 14 oktober 2018. 
  - Länsstyrelsens beslut, daterat 20 maj 2015, att Göran Ekman (S) utses som ny ledamot i  
     kommunfullmäktige efter Dorentina Lulaj (S) till och med 14 oktober 2018 samt att  
     Bo-Göran Jonasson (S) utses till ny ersättare till och med 14 oktober 2018. 
 
  -  Meddelas att fullmäktiges möte i juni kommer att börja kl 17.30 då bland annat budget för 2016 
     För Åmåls kommun kommer att behandlas.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
 
KF § 123 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
___________________________ 


