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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30-20.50     Ajournering 20.00-20.20 

                                                                                    -”-        20.25-20.35  
Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2                                 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, torsdag 8 oktober 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 167-209 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

 Rolf Bergström                                   Ulla Berne                                                          

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-09-30 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-10-08 
Datum för 

anslags nedtagande  2015-10-29 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-09-30 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare            Närv 

 

Kurt Svensson (C) x   fr kl 18.40, § 172     

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

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)  x        

Ida Carlsson Glavmo (S) x      

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S)   Linda Strand (S) 

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S) x     

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) x         

Ann Ottosson (M)   Barbro Spjuth (M)           

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x    

Jonatan Malm  (MP) x         

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

Rolf Bergström (V) x       

Göran Ekman (S)                    Christer Örtegren (S) 

Tobias Holmberg (S)                          Cajsa B Hallberg (S)  fr kl 18.40, § 172    

Håkan Sandberg  (FP)  x                

Jan-Eric Thorin (FP) x         

Thomas Olson (FP) x           

Leif Aronsson (C), 2:e v ordförande   Anelia Dotcheva (C)        

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

Laila Andrén (S), ordförande         x      
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KF § 167 

 

Hälsningsanförande 

 

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

  

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 168 

 

Kallelse /kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 169 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf Bergström  (V) och  

Ulla Berne  (M).     

 

Justeringen äger rum på stadshuset torsdagen den 8 oktober 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 170 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har en avsägelse inkommit från Magnus Nilsson (MP) och ordföranden frågar om 

denna kan tas upp vid dagens möte samt även fyllnadsval, vilket fullmäktige medger. 

Avsägelsen och fyllnadsval behandlas  som punkt 24 B på dagordningen. 

Ordföranden frågar även fullmäktige om fyllnadsval kan göras under punkten 21 i samband med 

avsägelse, vilket fullmäktige medger. 

  

Fem  medborgarförslag, en interpellation och en motion  har inkommit till dagens möte och behandlas 

dessa under punkten 27 på föredragningslistan. Av dessa är motionen utdelad vid dagens möte, 

övriga är utskickade med  handlingarna. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

_________________________ 
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KF § 171 

 

Justering av KF-protokoll, närvaro vid möte 17 juni 2015 

 

Kanslichefen redogör för ärendet. 

I protokollet från fullmäktiges möte den 17 juni avseende närvaron vid mötet hade felaktigt uppgivits 

att Klas Häggström (FP) tjänstgjort under mötet i stället för Håkan Sandberg (FP), samt att 

Lisbeth Vestlund (FP)  tjänstgjort i stället för Jan-Eric Thorin (FP).  

 

Den rätta närvaron ska vara Håkan Sandberg (FP) frånvarande, i stället tjänstgör Lisbeth Vestlund 

(FP). Jan-Eric Thorin (FP) är närvarande vid mötet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att justerarna från mötet 17 juni justerar om sidan avseende närvaron 

vid mötet. 

 

_______________________
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KF § 172 
 

Information om barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet  
  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) inleder informationen om 

barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om förvaltningens organisation, om de olika enheterna 

bland annat förskola, grundskola och gymnasium. Hon informerar även  om den framtagna barn- och 

ungdomsplanen, samt svarar på frågor från ledamöter. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 

 

________________________ 
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KF § 173 

 

KS § 233 

KSAU § 106   dnr KS 2015/279 

 

Aktieägartillskott till Åmåls Kommunfastigheter AB 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 6 maj 2015. 

2. Bilaga Villkorat aktieägartillskott augusti 2015. 

 

Kommunfullmäktige fattade under 2014 beslut om att, till Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB), 

försälja fastigheterna stadshuset (Cedern 10), kommunförrådet (Åmåls-Nygård 1:32) och ishallen (del 

av fastigheten Åmål 4:1) till bokfört värde. För att inte påverka ÅKAB:s soliditet (andelen av bolagets 

tillgångar som finansieras av eget kapital) på ett negativt sätt, så föreslås att försäljningen finansieras 

genom ett villkorat aktieägartillskott. Ett villkorat aktieägartillskott kan enkelt förklaras med att 

ägaren tillskjuter kapital, som klassificeras som bolaget egna kapital, men som ägaren har möjlighet 

att ta ut ur bolaget när ekonomiska förutsättningar finns. 

 

Redovisningsmässigt blir det villkorade aktieägartillskottet eget kapital hos den mottagande parten, 

och för den avlämnade parten betraktas det som finansiell anläggningstillgång. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna 6,5 miljoner kronor i villkorat 

aktieägartillskott till Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB). De villkor som skall gälla för tillskottet 

framgår av bilagd tillskottshandling. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte lyfts frågan om vem som ska underteckna dokumenten kring det 

villkorade aktieägartillskottet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunsfullmäktige lämnar 6,5 miljoner kronor i villkorat aktieägartillskott till Åmåls 

Kommunfastigheter AB (ÅKAB). De villkor som skall gälla för tillskottet framgår av bilagd 

tillskottshandling. 

 

2. Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 

och kommunchef Jeanette Lämmel. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-3. 
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Forts KF § 173 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunsfullmäktige lämnar 6,5 miljoner kronor i villkorat aktieägartillskott till Åmåls 

Kommunfastigheter AB (ÅKAB). De villkor som skall gälla för tillskottet framgår av bilagd 

tillskottshandling. 

 

2. Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 

och kommunchef Jeanette Lämmel. 

 

 

________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Åmåls Kommunfastigheter AB 
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KF § 174 

KS § 234 

KSAU § 107   dnr KS 2015/215 

 

Särskild medlemsinsats för 2015 - Kommuninvest 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 11 juni 2015. 

2. Skrivelse Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

3. Bilaga Uppgift om insatskapital 

 

EU inför ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på kapital och 

likviditet. Konsekvensen av detta är att Kommuninvest behöver stärka det egna kapitalet så att 

bruttosoliditeten, det vill säga andelen eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala 

tillgångarna ökar. Kommuninvest har tagit fram en beräkning över hur mycket man behöver förstärka 

det egna kapitalet och den säger att vi i snitt behöver ha ett insatskapital på 900 kronor per invånare. 

 

I dagsläget har Åmåls kommun ett insatskapital uppgående till 306 kronor per invånare. Vidare har 

Kommuninvest tagit fram en plan när samtliga medlemmar ska ha uppnått nivån på 900 kronor per 

invånare och den säger att från och med å 2018 ska denna nivå vara uppnådd. För befintliga 

medlemmar i Kommuninvest finns det en flexibilitet när under perioden fram till år 2018 som man 

går in med fullt kapital.  

 

Förslaget för Åmåls kommun är att gå in med fullt kapital redan under år 2015, då det ger en 

förhållandevis bra avkastning på insatt kapital. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra insats upp 

till den stadgemässigt hösta nivån på 900 kronor per invånare under 2015 

- anslå 7,3 miljoner kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som andelskapital  

- finansiering ska ske genom omdisponering av likvida medel 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra insats upp 

till den stadgemässigt hösta nivån på 900 kronor per invånare under 2015 

- anslå 7,3 miljoner kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som andelskapital  

- finansiering ska ske genom omdisponering av likvida medel 

_______________________ 
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Forts KF § 174 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 4-13. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra insats upp 

till den stadgemässigt högsta nivån på 900 kronor per invånare under 2015 

- anslå 7,3 miljoner kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som andelskapital  

- finansiering ska ske genom omdisponering av likvida medel 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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KF § 175 

 

KS § 210 

KSAU § 92   dnr KS 2014/126 

 

Taxor 2015 inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 mars 2015. 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 april 2015. 

 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen kommer att 

ändras från och med 1 juli 2015 i och med att inkomsttaket höjs från 42 000 kronor per månad till 

42 900 kronor per månad.  

 

Verksamhet Taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 3 % / högst 1 287 kr per månad,  

andra barnet 2 % / högst 858 kr per månad och 

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad.  

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 tim. per vecka är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets avgiftsgrundande inkomst.  

Första barnet 2 % / högst 858 kr per månad,  

andra barnet 1 % / högst 429 kr per månad och  

tredje barnet 1 % / högst 429 kr per månad. 

Pedagogisk omsorg Förskolebarn: Se förskola 

Skolbarn: Se fritidshem 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta taxor 2015 gällande avgifter inom förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta taxor 2015 gällande avgifter inom förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 14-17. 
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Forts KF § 175 

 

Thomas Olson (FP)  yrkar som tilläggsyrkande att barn- och utbildningsnämnden inför 

2016 återkommer med förslag till taxa utefter vistelsetiden. 

 

Christer Törnell (KD) och Ulla Berne (M) yrkar bifall till Thomas Olsons förslag. 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) och Olof Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, kommunstyrelsens 

förslag och Thomas Olsons (FP) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommun- 

fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Olsons (FP) tilläggsyrkande och konsta- 

terar att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. 

Den som bifaller Thomas Olsons (FP) förslag röstar ”Ja” och den som bifaller avslag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 13 Ja-röster, 19 Nej-röster och en avstår. 

Två ledamöter är frånvarande. Ordföranden konstaterar att tilläggsyrkandet har avslagits.  

 

Fullständigt röstresultat se sidan 12 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor 2015 gällande avgifter inom förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. Taxan ska gälla från 1 juli 2015.  

 

Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 26 november 2014, KF § 223. 

 

Reservation 

 

Mot beslutet att avslå Thomas Olsons tilläggsyrkande reserverar sig: 

Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP), Håkan Sandberg (FP), Barbro Spjuth (M), 

Alf Alfredsson (SD), Ulla Berne (M), Johan Paulsson (M),  Michael Karlsson (M), 

Christer Törnell (KD), Kjell Kaså (C), Lars Ottosson (C) och Anelia Dotcheva (C). 

 

________________________ 

 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Forts KF § 175 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 30 september  2015 

Ärende nr   5         Rubrik:  Taxor för barn- och utbildningsnämnden 2015 

                                                Tilläggsyrkande från Thomas Olson  (FP)    

                                                  
Ja=       Bifall till Thomas Olsons förslag            Nej=     Avslag                 

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

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 Ottosson (c)       x              

Kjell Kaså (c)         x             

Christer Törnell (kd)          x               

 Fredrik Bengtsson (s)               x    

Ida Carlsson Glavmo (s)               x   

Barbro Axelsson (s)                 x   

Tommy Lehrman (s)    Linda Strand (S)                        x  

Michael Karlsson (m)           x          

Johan Paulsson  (m)     x          

Ulla Berne (m)                 x          

Wilhelm Bodmark (s)                  x  

Rolf Lindström (s)              x     

Göran Karlsson (s)             x  

Sofia Karlsson  (s)            x    

Ann Ottosson (m)  Barbro Spjuth (M)       x            

Alf Alfredsson (sd)       x          

Tomas Lindström (-)                   x 

 Håkan Sandberg (fp)                                x            

Jan-Eric Thorin (fp)            x           

Thomas Olson (fp)        x            

Jonatan Malm (mp)                x       

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

Bobo Bergström (v)                             x    

Göran Ekman (s)  Christer Örtegren (S)           x   

Tobias Holmberg (s)   Cajsa Branchetti Hallberg (S)         x  

Leif Aronsson (c)  Anelia Dotcheva  (C)          x         

Lotta Robertsson Harén (mp)            x     

Laila Andrén (s)           x  

Summa antal röster               13                   19       1  
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KF § 176 

 

KS § 211 

KSAU § 94   dnr KS 2015/45 

 

Investeringsbudget 2016 - överförmyndarnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson och controller Anna Thor daterad 18 mars 

2015. 

2. Protokoll från överförmyndarnämnden daterad 8 april 2015. 

 

Vid uppstarten av överförmyndarenheten behövdes möbler och inventarier köpas in i form av 

konferensbord, stolar, kontorsstolar och förvaringsskåp. 

 

Överförmyndarenheten äskar anslag med 82 000 kronor för inköp av inventarier till det gemensamma 

kontoret. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla överförmyndarnämndens äskande med 

82 000 kronor. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla överförmyndarnämndens äskande med 

82 000 kronor. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 18-20. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla överförmyndarnämndens äskande med 82 000 kronor. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Enhetschef Conny Johansson  
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KF § 177 

 

KS § 244 

KSTAU § 66  KS 2015/260 

 

Försäljning av fastigheten Södergården 1:14 i Tösse 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 9 juli 2015 behandlas. 

 

Anders och Ulrika Bäckström har inkommit med en förfrågan om att köpa fastigheten Södergården 

1:14. Fastigheten är jordbruksmark som ägs av Åmåls kommun (Tösse-Tydje skoldistrikt), men som 

brukas av Amnebyn 1:33, den intilliggande jordbruksfastigheten som ägs av paret Bäckström. 

 

Fastigheten har värderats av Företagstjänst till 50 000 kronor. 

 

Förvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Södergården 1:14 med 

köpeskilling enligt bifogad fastighetsvärdering. 

 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz. 

 

Lars Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Södergården 1:14 med 

köpeskilling enligt bifogad fastighetsvärdering. 

 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz. 

 

Lars Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

_______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 21-29. 
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Forts KF § 177 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Södergården 1:14 med köpeskilling enligt bifogad 

fastighetsvärdering. 

 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz. 

 

___________________________ 

 

Beslutet ska skickas till: 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz. 

Anders och Ulrika Bäckström 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 16(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 178 

 

KS § 212 

KSAU § 90   dnr KS 2010/198 

 

Uppsägning av samverkansavtal Gymnasieskolan Säffle-Åmål  

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 2 juni 2015. 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 17 juni 2015. 

 

Säffle-Åmål har sedan 2010 (27 oktober 2010, KF § 157) ett avtal kring gymnasieskola med 

målsättning att gemensamt stärka och utveckla ett attraktivt gymnasieområde där den enskilde eleven 

fritt kan välja ur ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet i elevens närområde, samt utveckla en 

god grund för eventuell framtida ny regionsbildning. 

 

Det antagna gymnasieavtalet har sedan antagning till läsåret 2013 spelat ut sin roll då Åmål gick med 

i gymnasiesamverkan Värmland där samtliga 16 kommuner i Värmlands län samt Åmåls kommun har 

beslutat att samverka på gymnasieskolans område.  

 

Samverkan sker genom Region Värmlands styrgrupp för gymnasiesamverkan i Värmland. 

Ledamöterna består av en ordinarie politiker samt en ersättare från respektive avtalspart. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta att 

gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och med 1 

juli 2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns räkning besluta att 

gymnasieavtal gällande samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och med 1 

juli 2015. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 30-33. 

 

Olof Eriksson (S) och Lars Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

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

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 17(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 178 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns räkning besluta att gymnasieavtal gällande 

samverkan kring gymnasieskola Säffle-Åmål upphör att gälla från och med 1 juli 2015. 

 

_________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Säffle kommun 

Åmåls kommun  

Barn- och utbildningsförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 18(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 179 

 

KS § 213 

KSAU § 95   dnr KS 2015/253 

 

Årsredovisning – Fyrbodals kommunalförbund 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Årsredovisning från Fyrbodals kommunalförbund 2014 behandlas. 

2. Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2014. 

 

Fyrbodals kommunalförbund är uppdelat i basverksamhet, projektverksamhet och övrig verksamhet. 

Resultatet av verksamheterna utgör minus 133 000. Volymen på projektverksamheten har ökat med 

cirka 10 procent. Projekt och övrig verksamhet upprättar ingen budget då det inte går att förutse ett år 

i förväg.  

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen och lägga informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen och lägga informationen till handlingarna. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 34-92. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________ 

Beslut skickas till: 

Fyrbodals kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 19(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 180 

 

KS § 214 

KSAU § 96   dnr KS 2015/253 

 

Förvaltningsrevision och ansvarsfrihet för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds direktion 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Årsredovisning från Fyrbodals kommunalförbund 2014 behandlas. 

2. Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2014. 

 

Revisorerna har granskat Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet under räkenskapsåret 2014. 

Verksamhetens arbete har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  

 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisats i 

revisionens PM.   

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

Ewa Arvidsson (S) tjänstgör som ordförande under denna paragraf. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 20(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 180 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 34-93. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Jäv 

Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

 

____________________________



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 21(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 181 

KS § 239 

KSAU § 113   dnr KS 2015/244 

 

Verksamhetsplan och budget 2016 – Fyrbodals kommunalförbund, yttrande 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 27 augusti 20105. 

2. Remiss Verksamhetsplan 2016 från förbundsdirektör Lasse Lindén daterad 17 juni 2015. 

3. Fyrbodals kommunalförbund, Verksamhetsplan 2016 inkommen 22 juni 2015. 

 

Ambitionen för all verksamhet inom Fyrbodals Kommunalförbund ska utgå från tre beredningar; 

samhällsutveckling, välfärd och utbildning. Verksamhetsplanen knyter an till en rad dokument såsom 

uppdraget enligt förbundsordningen, Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra Götaland 2020, 

genomförandeplan Fyrbodal och Kulturstrategin för Västra Götaland.  

 

I remissen till medlemskommunerna denna gång finns ett antal frågor kring förbundets uppdrag och 

framtida finansiering. Dessa frågor är skickade till de politiska grupperna för diskussion och ska vara 

kanslienheten till handa senast 30 september. Frågorna kommer att tas upp på kommunstyrelsen i 

oktober.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds 

Verksamhetsplan och budget för 2016.  

__________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget för 2016.  

 

Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingar av ärendet på grund av jäv. 

_______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 94-128. 

 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Olson (FP) 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och 

budget för 2016.  

____________________ 

Beslut skickas till: 

Fyrbodals kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 22(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 182 

 

KS § 219 

KSAU § 85   dnr KS 2014/187 

 

Revisorernas övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelse - revisionsrapport 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Information gällande årlig övergripande gransking 2014 från Åmåls kommuns revisorer, 

daterad 9 februari 2015. 

2. Granskningsrapport för Åmåls kommun 2014 daterad av KPMG 30 december 2014. 

 

Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och 

kommunstyrelsen med stöd av KPMG. Vid mötena med kommunstyrelsen och nämnderna har 

utvecklingen av nämndens och styrelsens arbete under den senaste mandatperioden diskuterats. 

 

Revisorerna har bestämt följande förbättringsområden och rekommenderar kommunen att: 

 I de fall berörd nämnd/styrelse ämnar följa kommunrevisionens rekommendationer i svaret 

till kommunrevisionen tydligt ange vilken åtgärd som ska genomföras och när åtgärden ska 

vara genomförd.  

 Tillse att samtliga nämnder och styrelse efterlever de kommungemensamma modellerna för 

såväl verksamhetsstyrning som intern kontroll samt att nämnden/styrelsen är involverad i 

detta arbete.  

 Tillse att samtliga nämndledamöter erhåller adekvat utbildning bland annat inom intern 

kontroll och verksamhetsstyrning. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som framförts av revisionsrapporten.  

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder.  

 

3. Vid kommunstyrelsens möte i september ska kommunchefen återkomma med förslag på 

datum då uppdraget i punkt 2 ska återrapporteras. 

  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 

med detta. 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 23(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 182 

 

Forts KS § 219 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som framförts av revisionsrapporten.  

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder.  

 

3. Vid kommunstyrelsens möte i september ska kommunchefen återkomma med förslag på 

datum då uppdraget i punkt 2 ska återrapporteras 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 129-146. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunrevisionen



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 24(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 183 

 

KS § 220   2015/147 

KSAU § 87    

 

Revisionsrapport över årsredovisning 2014 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Översiktlig granskning årsredovisning 2014, revisionsrapport från KPMG daterad 25 mars 

2015. 

2. Revisionsrapport över årsredovisning 2014 från Åmåls kommuns revisorer daterad 15 april 

2015. 

3. Yttrande från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 2 juni 2015. 

 

Kommunrevisorerna i Åmåls kommun har granskat kommunens årsredovisning 2014 och har i arbetet 

biträtts av KPMG. Kommunrevisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer med en kommentar till 

den genomförda granskningen senast den 15 juni 2015.  

 

Åmåls kommun delar revisionens uppfattningar som framförs i revisonsrapporten över årsredovisning 

2014 och kommer att ha dessa i beaktande under sitt fortsatta arbete. 

 

Tre av kommunens finansiella mål, resultatkrav, värdesäkring av eget kapital och soliditetsmål 

uppfylls inte. Revisionen har föreslagit kommunen att upprätta en plan för när soliditetsmålet åter 

igen ska vara uppnått.  

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet lämnar ekonomichefens yttrande till revisionen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger informationen till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger informationen till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

_______________________ 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 25(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 183 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 147-162. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och ekonomichefens yttrande till handlingarna. 

 

_______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunrevisionen



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 26(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 184 

 

KS § 221 

KSAU § 91   dnr KS 2015/182 

 

Revisionsrapport om granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 24 april 2015. 

2. Rapport från KPMG inkommen till Åmåls kommun den16 april 2015. 

3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 maj 2015. 

 

Åmåls kommuns revisorer har beställt en Granskning av resurser för särskilt stöd inom grundskolan 

av KPMG AB. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resurser för det särskilda 

stödet är tillräckliga för att tillgodose elevernas rätt till en likvärdig skolgång. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar till Åmåls kommuns revisorer i ärendet och gav barn- 

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en kompetensförsörjningsplan att 

presenteras vid barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträde i november 2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Lars Ottosson (C) yrkar i tillägg att barn- och utbildningsnämnden för kännedom återrapporterar 

kompetensförsörjningsplanen till kommunstyrelsen när denna är antagen av nämnden. 

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och därefter på Lars Ottossons (C) 

tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att barn- och utbildningsnämnden för kännedom 

återrapporterar kompetensförsörjningsplanen till kommunstyrelsen när denna är antagen av nämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 163-181. 

 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 27(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 184 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar  att lägga rapporten och  informationen till handlingarna. 

 

______________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunrevisionen 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 28(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 185 

 

KS § 240 

KSAU § 115   dnr KS 2015/275 

 

Revisionsrapport – Granskning av projektredovisningen – Dalslandskommunernas 

kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från Dalslandskommunerans kommunalförbund daterad 4 juni 2015.  

2. Skrivelse från revisorernas ordförande i Dalslandskommunerans kommunalförbund, Torgny 

Arvidsson, daterad 4 maj 2015. 

3. Revisionsrapport – granskning av projektredovisningen Dalslandskommunerans 

kommunalförbund från april 2015.  

 

Revisionsrapport Granskning av projektredovisningen är granskad och revisorerna konstaterar att 

förbundets projektredovisning är ändamålsenlig. För att ytterligare försärka internkontrollen i 

redovisningen rekommenderas att skriftliga rutiner tas fram, vilket redan genomförts via 

Dalslandskommunernas kommunalförbunds kansli.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 182-191. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

_________________________ 

 

Beslut skickas till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 29(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 186 

 

KS § 241 

KSAU § 116   dnr KS 2014/89 

 

Motion – plan för att bygga en ny grundskola, Ulf Hanstål (M) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 april 2015. 

3. Processplan angående Rösparksskolan daterad 22 april 2015. 

4. Motion angående en ny modern skola från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014. 

 

I motionen framför Ulf Hanstål (M) en önskan om att en plan ska tas fram för at bygga en ny skola. 

Skolan bör omfatta förskoleklass upp till mellanstadiet. Vidare föreslås det att arbetet med planen ska 

vara klar senast vårterminen 2015. 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande kring Motion – plan för att bygga 

en ny grundskola: 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

_______________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 30(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 186 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 192-198. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att processplanen revideras så att beslut i skolfrågan ska fattas i december 

2015 eller senast januari 2016. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommun- 

styrelsens förslag och Thomas Olsons (FP) förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas Olsons (FP) 

förslag och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit 

fram en processplan för beslut angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i 

centralorten i Åmåls kommun. Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med 

beslut i kommunfullmäktige i november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

 

_______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Motionären 

Barn – och utbildningsförvaltningen 
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KF § 187 

 

KS § 242  

VB § 1  KS 2015/184  

 

Motion om valbarhet som nämndeman – Tomas Lindström (-) 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Tomas Lindström (-) från 22 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson från 21 augusti 2015. 

 

Tomas Lindström (-) föreslår i sin motion att Jan-Erik Thorin entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman för Tingsrätten i Vänersborg, med hänvisning till hans förflutna som polis. 

 

Förvaltningen har utrett frågan och enligt Domstolsverkets rättsenhet finns inga hinder att en före 

detta polis väljs eller tjänstgör som nämndeman. Däremot är en person som fortfarande arbetar som 

polis inte valbar som nämndeman. 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tingsrättens 

regler för val av nämndemän och enligt 4 kap 6 rättegångsbalken 20 § lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) deltar inte i beredning av ärendet på grund av jäv. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tingsrättens 

regler för val av nämndemän och enligt 4 kap 6 rättegångsbalken 20 § lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar. 

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 199-203. 

 

Tomas Lindström (-) yrkar på återremiss av ärendet för att göra en utredning om lagligheten 

av förslaget. I andra hand yrkar han på bordläggning av ärendet. 

 

Michael Karlsson (S) och Lars Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD), Barbro Spjuth (M) och Ulla Berne (M). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag, Tomas Lindströms (-) återremissyrkande i första hand och bordläggning i andra hand. 
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Forts KF § 187 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget om bordläggning och finner att fullmäktige 

beslutat att ej bordlägga ärendet utan ska detta avgöras idag. 

 

Till sist ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommun- 

fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tingsrättens regler för val av nämndemän 

och enligt 4 kap 6 § rättegångsbalken och 20 § lag om allmänna förvaltningsdomstolar. 

 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tomas Lindström (-) 

______________________ 

 

Beslut skickas till: 

Motionären 
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KF § 188 

KS § 224 

KSAU § 86   dnr KS 2014/152 

 

Medborgarförslag – Utomhusgym med olika aktiviteter för träning – yttrande från teknik- och 

fritidsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 19 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Inge Larsson 

daterad 22 mars 2015 

3. Medborgarförslag från Passaraporn Srinak, Watsana Sipoom och Farzana Momand 

inkommen till kommunstyrelsen 14 maj 2014. 

 

Ett medborgarförslag från Passaraporn Srinak, Watsana Sipoom och Farzana Momand har inkommit 

till teknik och fritidsförvaltningen där de vill att Åmåls kommun iordningställer ett utomhusgym.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen har ett pågående projekt, Örnäsprojektet, där man med hjälp av 

folkhälsomedel och Idrottslyftet redan skapar ett utomhusgym. Det kommer inte att finnas tillgång till 

en instruktör, men en informationstavla där det framgår hur man kan utföra enkla övningar. 

Utomhusgymmet är konstruerat så att 15 personer kan träna samtidigt.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  

_______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 204-208. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

___________________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsförvaltningen  

Förslagsställarna 
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KF § 189  KS 2015/247 

 

VB § 2 

 

Val av 8 ledamöter som nämndemän vid Tingsrätten från 2016-01-01—2019-12-31 

 

 Valberedningens beslut 

 

Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att välja följande till nämndemän i tingsrätten 

för tiden 1 januari 2016 till 31 december 2019: 

 

Inga Engström, Årebol 402, 662 97 Ånimskog  

Christina Wallin, Årjängsgatan 21, 662 30 Åmål  

Rolf Lindström, Forsbackagatan 26, 662 34 Åmål 

Christer Örtegren, Lindknappane 101, 662 95 Fengersfors  

Kurt Svensson, Kålsäter 312, 662 91 Åmål  

Ulla Berne, Sjödahlsgatan 6, 662 30 Åmål 

Peter Landälv, Torvaldsgatan 11, 662 37 Åmål 

Jan-Erik Thorin, Odengatan 65 A, 662 34 Åmål 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 209-210. 

 

Tomas Lindström (-) föreslår sig själv som nämndeman i stället för Jan-Eric Thorin (FP).  

 

Ajournering av mötet 20.00 – 20.20 

 

Beslutsgång 

Ordföranden kommer först att ställa proposition på de 7 första namnen i valberedningens förslag 

Därefter kommer personval att förrättas med valsedlar i sluten omröstning för den sista platsen. 

Förfarandet godkänns av fullmäktige. 

 

Ordföranden ställer först proposition på valberedningens förslag på de 7 första namnen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 

 

Därefter förrättas val. Justerarna Rolf Bergström (V) och Ulla Berne (M) utses till rösträknare. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

 

Ajournering 20.25 - 20.35 för räkning av valsedlar. 

 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna valsedlar är 33. 2 ledamöter är frånvarande. 

Med 9 röster för Jan-Eric Thorin (FP) och 2 röster för Tomas Lindström (-) finner kommun- 

fullmäktige att Jan-Eric Thorin (FP) väljs som nämndeman.  

 

 22  ledamöter har röstat ”avstår”.  
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Forts KF § 189 

  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja följande som nämndemän till Tingsrätten för perioden  

2016-01-01 – 2019-12-31: 

 

Inga Engström, Årebol 402, 662 97 Ånimskog  

Christina Wallin, Årjängsgatan 21, 662 30 Åmål  

Rolf Lindström, Forsbackagatan 26, 662 34 Åmål 

Christer Örtegren, Lindknappane 101, 662 95 Fengersfors  

Kurt Svensson, Kålsäter 312, 662 91 Åmål  

Ulla Berne, Sjödahlsgatan 6, 662 30 Åmål 

Peter Landälv, Torvaldsgatan 11, 662 37 Åmål 

Jan-Erik Thorin, Odengatan 65 A, 662 34 Åmål 

 

 

Reservation 

Mot beslutet att välja Jan-Eric Thorin (FP) reserverar sig Tomas Lindström (-) 

________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Tingsrätten
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KF § 190   2014/247 

VB § 3 

 

Nominering till länsstyrelsen av ytterligare en vigselförrättare, för perioden 

fram till och med  2018-12-31 

 

Åmåls kommun har för mandatperioden nominerat tre vigselförrättare hos Länsstyrelsen. På grund av 

planerad föräldraledighet föreslås att ytterligare en vigselförrättare nomineras. 

 

Valberedningens beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslutar att som vigselförrättare för perioden 2015-2018 hos Länsstyrelsen 

nominera: 

 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson, Fogdegatan 16, 662 91 Åmål 

__________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 211. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslutar att som vigselförrättare för perioden 2015-2018 hos Länsstyrelsen 

nominera: 

 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson, Fogdegatan 16, 662 91 Åmål. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Länsstyrelsen 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson 
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KF § 191   2015/310   

 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Göran Ekman (S) 

 

Göran Ekman (S) har i skrivelse, daterad 8 september 2015, avsagt sig sina samtliga kommunala 

uppdrag, det vill säga: 

- Ledamot i kommunfullmäktige 

- Ordförande i valnämnden 

- Ledamot i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 

- Ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

- Ersättare i valberedningen 

- Suppleant i Åmåls Kommunfastigheter AB 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Göran Ekmans (S)  avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för 

att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 

- Göran Ekman 
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KF § 192   2015/310 

 

Fyllnadsval som ordförande i valnämnden efter Göran Ekman (S) 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige utse Cecilia Gustafsson (S), 

Centralgatan 4, 662 33 Åmål, till ny ordförande i valnämnden efter Göran Ekman (S) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att som ny 1:e vice ordförande i valnämnden 

utse  Joachim Örtegren (S), Sotebyn 105, 662 98 Tösse, och som ny ersättare i valnämnden 

utse Barbro Axelsson (S), Bergängsvägen 32, 662 36 Åmål, för återstående tid av innevarande 

mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Cecilia Gustafsson (S) som ny ordförande i valnämnden 

efter Göran Ekman (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Joachim Örtegren (S) som ny 1:e vice ordförande efter 

Cecilia Gustafsson (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutare vidare utse Barbro Axelsson (S) som ny ersättare i valnämnden  

efter Joachim Örtegren (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod.  

 

___________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Cecilia Gustafsson (S) 

Joachim Örtegren (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Valnämnden 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 193   2015/310 

 

Fyllnadsval som ledamot i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng  efter Göran Ekman (S) 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige utse Michael Karlsson (S), 

Vallgatan 10, 662 34 Åmål, till ny ledamot i samordningsförbundet efter Göran Ekman (S) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Michael Karlsson (S) till ny ledamot i Samordnings- 

förbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng för återstående tid av innevarande 

mandatperiod. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Samordningsförbundet 

Michael Karlsson (S) 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 194   2015/310 

 

Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämden  efter Göran Ekman (S) 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige utse Kristine Geimure, (S) Norra Ågatan 2, 

662 31 Åmål, till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Göran Ekman (S) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Kristine Geimure (S) till ny ersättare i vård- och omsorgs- 

nämnden efter Göran Ekman (S) för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kristine Geimure 

Vård- och omsorgsnämnden 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 195   2015/310 

 

Fyllnadsval som ersättare i valberedningen efter Göran Ekman (S) 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige utse Christer Örtegren (S), 

Lindknappane 101,  662 95 Fengersfors, till ny ersättare i valberedningen efter Göran Ekman (S) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Christer Örtegren (S) som ny ersättare i valberedningen efter 

Göran Ekman (S) för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Christer Örtegren (S) 

Valberedningen 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 196     2015/310 

 

Fyllnadsval som suppleant Åmåls Kommunfastigheter AB  efter Göran Ekman (S) 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige utse Barbro Axelsson, (S), Bergängsvägen 32, 

662 36 Åmål, till ny suppleant i Åmåls Kommunfastigheter AB  efter Göran Ekman (S) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Barbro Axelsson (S) till ny suppleant i Åmåls 

Kommunfastigheter AB efter Göran Ekman (S) för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barbro Axelsson (S) 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 197   2015/320   

 

Avsägelse av uppdragen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, samt 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Håkan Sandberg (FP) 

 

Håkan Sandberg (FP) har i skrivelse, daterad 17 september 2015,avsagt sig sina kommunala uppdrag 

som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Håkan Sandbergs (FP) avsägelse. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Håkan Sandberg 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 

 

 

 

KF § 198   2015/320 

 

Fyllnadsval som ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Håkan Sandberg (FP) 

 

Jan-Eric Thorin (FP) föreslår kommunfullmäktige utse Eivor Leander (FP), Kyrkogatan 19, 

662 31 Åmål, till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Håkan Sandberg (FP) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) föreslår kommunfullmäktige att som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

utse  Peter Stenberg (FP), Kuttervägen 13,  662 91 Åmål, med placering efter Nada Cvijanovic (FP), 

ersättare för folkpartiet, för återstående tid av innevarande mandatperiod.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Eivor Leander (FP) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden 

efter Håkan Sandberg (FP) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Stenberg (FP) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden  

för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

_____________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Eivor Leander 

Peter Stenberg 

Vård- och omsorgsnämnden 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 199   2015/320 

 

Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Håkan Sandberg (FP) 

 

Jan-Eric Thorin (FP) föreslår kommunfullmäktige utse Peter Vestlund (FP),  Låbyn 131, 

662 91 Åmål, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Håkan Sandberg (FP) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Vestlund (FP) som ersättare  i barn- och utbildningsnämnden 

efter Håkan Sandberg (FP) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

 _____________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Peter Vestlund 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 
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KF § 200   KS 2015/325 

 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Magnus Nilsson (MP) 

 

Magnus Nilsson (MP) har i skrivelse, daterad 17 september 2015, avsagt sig sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Magnus Nilsson (MP) avsägelse. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Magnus Nilsson (MP) 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 

 

 

 

 

 

KF § 201   2015/325 

 

Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen efter Magnus Nilsson (MP) 

 

Jonatan Malm (MP) föreslår kommunfullmäktige utse Birgit Karlsson (MP), Kroken 511, 

662 91 Åmål, till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Magnus Nilsson (MP) 

för återstående tid av innevarande mandatperiod. 

 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar utse Birgit Karlsson (MP) som ersättare  i kommun- 

styrelsen efter Magnus Nilsson (MP) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Birgit Karlsson (MP) 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-30 46(51) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 202 

 

Sammanträdesdagar för 2016 

 

Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under år 2016, bilaga 212. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag om sammanträdesdagar för kommande år. 

 

Fullmäktiges mötesdagar under 2016 blir därmed onsdagarna27 januari, 24 februari, 

23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november och 14 december. 

 

Om ärenden uppkommer som ej kan avvakta septembersammanträdet kan fullmäktige komma att 

kallas till möte första veckan i september. 

 

______________________ 
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KF § 203   2015/237 

 

Svar på Fråga ställd till ordföranden i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

angående investeringen i Plantaget – Lisbeth Vestlund (FP) 

 

Fråga har inkommit från Lisbeth Vestlund (FP), daterad 17 juni 2015, ställd till teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Michael Norén (S), angående investeringen i 

Plantaget. Bilaga 213 

 

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 17 juni 2015, KF § 160, att frågan fick ställas, 

men behandlades ej vid detta möte på grund av att den inkommit sent. 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 

__________________________ 
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KF § 204   2015/336 

 

Inkommen motion 

 

Ordföranden meddelar att följande motion har inkommit: 

 

Från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (FP) och Christer Törnell (KD) 

(alla gruppledare inom Allians för Åmål) angående att fullmäktige ska genomföra utbildning 

med diskussion över ämnet ”Fullmäktigestyrning av kommunala bolag” Utbildningen ska  

genomföras snarast och erbjudas KF-ledamöter och ledamöter i bolagsstyrelserna.  

Bil ärende 27 sid 220 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

___________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till kommunstyrelsens kansli 
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KF §  205 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag har inkommit: 

 

Från Håkan Sandberg, Åmål, med flera, angående upprustningen av Plantaget 

       Bilaga 214 a-f                                                                                            Dnr 2015/276 

 

Från Ulrika Höjdén, Åmål, angående bevarande och utveckling av ”Den  gamla Staden” 

       Bilaga 215            Dnr 2015/269 

 

Från Lisbeth Vestlund, Åmål, angående Plantaget (paviljong)       Dnr 2015/289 

       Bilaga 216 

 

Från Lisbeth Vestlund, Åmål, angående revidering av projektansökan för  utvecklingsplan  

        för området vid södra hamnplan   

        Bilaga 217            Dnr 2015/314 

 

Från Ingegerd Åhlstedt, Åmål, angående vandrarhem i Seaside-fastigheten   Dnr 2015/316 

        Bilaga 218 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

_____________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 206   2015/324 

 

Interpellation från Jan-Eric Thorin (FP) ställd till teknik- och fritidsnämndens ordförande 

angående trafikdag i Åmål. 

 

Till dagens möte har en interpellation inkommit, vilken inkom till kanslienheten den 21 september 

2015, från Jan-Eric Thorin (FP) angående en tidigare inlämnad motion om trafikdag i Åmål. 

Motion bifölls i kommunfullmäktige den 24 september 2014.                    Bilaga 219 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid kommande fullmäktigemöte. 

 

_________________________ 
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 KF §  207 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan föregående möte. 

 

Vid dagens möte finns inga rapporter att delge.  

  

  

 

KF §  208 

 

Meddelanden 

 

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

28 § LSS om bistånd som inte verkställts – kvartal 2,  2015. 

 

Som ledamot i Arvodesberedningen för SD har anmälts Alf Alfredsson (SD). Någon ersättare 

finns inte utsedd. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

 

KF §  209 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


