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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid   Stadshuset                                  18.30-19.40  

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, måndag 21 december 2015, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 254-276  
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén 

Justerande 
 

Lotta Robertsson Harén                      Thomas Olson                      

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12-21 
Datum för 

anslags nedtagande  2016-01-12 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 2(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

N Ä R V A R O L I S T A   KF 2015-12-16 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Kurt Svensson (C)   ---------------     

Anne Sörqvist (C)   Anelia Dotcheva (C)         

Sven Callenberg (C) x          

Michael Karlsson (S ) x           

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S )   Bo-Göran Jonasson (S)     

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) x    

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M) x      

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S)  Pertti Rolöf (S)  …      

Rolf Lindström (S) x            

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S) x      

Ann Ottosson (M) x               

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x                           

Jonatan Malm  (MP)   Sara Vogel Rödin (MP)       

Peter Sund (V)   Christina Wallin (V)    

Bobo Bergström (V) x       

Christer Örtegren (S)                  x    

Tobias Holmberg (S)   Linda Strand (S)        

Håkan Sandberg  (L)  x                

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) 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 § 254 

 

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

  

Förrättas upprop. 

 

 

KF § 255 

 

Kallelse /kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

 

KF § 256 

 

Justering 
 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lotta Robertsson Harén (MP)  och 

Thomas Olson (L). 

  

Justeringen äger rum på stadshuset, måndag 21 december 2015, kl 14.00. 

 

 

KF § 257 

 

Dagordning 
 
Två motioner, ett medborgarförslag och tre frågor har inkommit till dagens möte och behandlas dessa 

under punkten 10 på dagordningen.  Motionen, medborgarförslaget och frågorna har delats ut vid 

dagens möte. 

 

En avsägelse har inkommit och ordföranden frågar om denna kan behandlas vid dagens möte vilket 

fullmäktige medger. Denna behandlas då efter punkt 9 på dagordningen. 

  

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 

 

  

_________________________ 
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KF § 258          KS 2013/144 

Åmåls kommuns utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Åmåls kommun begär utträde ur Dalslandskommunernas kommunalförbund 2015. 

2. Åmåls kommun ställer sig positiv till fortsatt samverkan via avtal inom vissa områden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid tre tillfällen meddelat Dalslandskommunernas kommunalförbund att 

kommunen anser att kommunalförbundet har spelat ut sin roll och ska avvecklas. (12 februari 2014, 

§ 33, 28 januari 2015 § 36 och 15 juni 2015 § 206) 

Kommunalförbundets direktion har med hjälp av revisionsfirman PwC utrett framtida samverkan 

samt kommunalförbundets eventuella upphörande. 

I sin risk- och konsekvensanalys konstaterar PwC att den upplevda nyttan av samarbetet inte har varit 

tydlig och att den politiska styrningen har brister, bland annat dålig koppling mellan mål och resultat. 

Ärendet behandlades 26 november 2015 av direktionen. 

Enligt avtal har medlemskommunerna ett års uppsägningstid, vilket innebär att en eventuell begäran 

om utträde bör inkomma innan årsskiftet till kommunalförbundet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 27 november 2015. 

Risk- och konsekvensanalys   

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 342 

Bilaga 1-22 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
1. Åmåls kommun begär utträde ur Dalslandskommunernas kommunalförbund 2015. 

2. Åmåls kommun ställer sig positiv till fortsatt samverkan via avtal inom vissa områden. 

 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  

   
Paragrafen justeras omedelbart. 

__________________ 

Beslutet skickas till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

Övriga Dalslandskommuner 
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KF § 259            Dnr KS 2014/153 

Återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning om partneringupphandling 
om skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att Styrgruppen för skolans utredning får i uppdrag att ta fram en 

tydlig uppdragsbeskrivning och att återkomma med redovisning senast i januari 2016. (28 oktober 

2015 KF § 217) 

Styrgruppen har 25 november 2015 enats om följande uppdragsbeskrivning och att 

uppdragsbeskrivningen ska återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom: 

- Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, inklusive 

cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och arbetsmarkandsutskottet för kännedom. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en 

kommunikationsplan för medborgardialog. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och 

elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan för 

medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. 

Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och 

kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med underlag. 

Exempel på arbetsgrupper är: 

o Personalgrupper från olika yrkeskategorier 

o Elevgrupp 

o Grupp av vårdnadshavare 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att hitta eventuell tillfällig alternativ lokal för 

förskolan Björkens verksamhet. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen och integration- och arbetsmarknadsförvaltningen får i 

uppdrag att se över Karlbergskolans lokaler, nyttjande och funktion. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 23-25: 

Protokoll från Styrgrupp för skolans utveckling från 25 november 2015 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 341                   

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och förvaltningschef Catrin Eriksson 

informerar om den uppdragsbeskrivning som Styrgruppen har kommit fram till den 25 november 

2015. Förvaltningschefen informerar vidare om processen och tidsplanen för arbetet framöver. 

 

Frågor ställdes av Tomas Lindström (-), Kjell Kaså (C), Håkan Sandberg (L) 

och  Christer Törnell (KD). 

__________________________ 
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KF § 260  Dnr KS 2014/153 

Komplettering av tidigare beslut om partneringupphandling om skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas att 

även omfatta Enheten förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

ÅKAB har tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla partneringentreprenör för 

följande projekt inom Enheten grundskola (28 oktober 2015 KF § 217): 

Område A, Södra skolan 

Område B, Rösparksskolan 

Område C Kristinebergskolan 

Utredning visar att detta beslut behöver kompletteras med Enheten förskola så att även Nolby och 

Björkens förskolor innefattas. 

När partneringentreprenör är upphandlad ska styrgruppen ge direktiv för vilka objekt som ska utredas 

vidare och kostnadsberäknas. Slutligt beslut om byggnation fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 26-27: 

Protokoll från styrgrupp för skolans utveckling från 25 november 2015 § 2 

Kommunstyrelsens protokoll 2 december 2015, § 340 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunfullmäktiges beslut om partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas att 

även omfatta Enheten förskola. 

 

Yrkanden 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg 
Inlägg i ärendet görs av Michael Karlsson (M). 

 

__________________ 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Åmåls Kommunfastigheter AB  
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KF § 261  Dnr KS 2015/380 

Pensionsinlösen 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 7,1 miljoner kronor till att lösa 

in pensionsåtagandet för del av årskull. Avsättningen går mot årets resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Då kommunen under slutet av 2015 erhåller återbetalning av 2004 års sjukförsäkringspremie på totalt 

7,1 miljoner kronor öppnar sig möjligheten att göra pensionsinlösningar. Förslaget är att kommunen i 

likhet med 2013 avsätter medlen för återbetalning av sjukförsäkringspremier för att lösa in delar av 

årskullar i kommunens pensionsåtagande. 

Syftet med inlösen är förutom att amortera på den uppbyggda pensionsskulden att åstadkomma ett i 

framtiden jämnare utbetalningsflöde av kommunens pensionskostnader. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 28-30: 

Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 12 november 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 326. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 7,1 miljoner kronor till att 

lösa in pensionsåtagandet för del av årskull. Avsättningen går mot årets resultat. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Personalekonom Johan Andersson 
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KF § 262  Dnr KS 2015/155 

Revidering av taxor för 2016 inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya reviderade avgifter för år 2016 inom förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet som baseras på inkomsttaket  

43 760 kronor per månad. 

Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxor 2016 för barn- och 

utbildningsnämnden (17 juni 2015 KF§ 129) 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet där barnet tillhör. Beräkningsprincipen ändras från och 

med 1 januari 2016 då inkomsttaket höjs från 42 890 kronor per månad till 43 760 kronor per månad. 

Därför föreslås en förändrad taxa än den som tidigare antagits av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 31-37: 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 22 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 28 september 2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2 december 2015, § 329. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya reviderade avgifter för år 2016 

inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det statliga maxtaxesystemet som  

baseras på inkomsttaket 43 760 kronor er månad. 

Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxor 2016 för barn- och utbildnings- 

nämnden (17 juni 2015 KF § 129). 

 

_______________ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 263  KS 2015/388 

Taxor räddningstjänsten 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för räddningstjänsten år 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig revidering av taxor sker enligt indexberäkning. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 38-41: 

Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 16 november 2015. 

Taxor för räddningstjänsten från 1 januari 2016. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2 december 2015, § 330. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för räddningstjänsten 

år 2016. 

 

__________________ 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Ekonomienheten 
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KF § 264  KS 2015/333 

Förstärkning av budget gällande överförmyndarverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns del bevilja medel för utökning av 

personalresurserna vid överförmyndarenheten för Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

gemensamma överförmyndarnämnd. Under 2016 kommer Åmåls kommun använda migrationsmedel 

för att finansiera utökningen av personal. Vidare kommer kostnaden att finnas med i budgetarbetet 

inför 2017. 

Utökningen ser ut som följer: 

Rekrytering och utökning av personalresurserna på överförmyndarenheten med en heltidsanställd 

handläggare till en beräknad kostnad av 589 000 kronor. 

Förlängning av anställning för nuvarande handläggare på överförmyndarenheten under perioden 1 

december 2015 till 30 april 2016, till en kostnad av 235 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens verksamhet och ansvarsområden har under år 2015 påverkats starkt av 

lagändringar och händelser i omvärlden. 

Överförmyndarenheten har haft en hög arbetsbelastning under hela året med anledning av ökat antal 

ärenden och förändrade arbetsprocesser som ännu inte är helt implementerade i den nya 

organisationen. Från årsskiftet har överförmyndarnämnden fått ett större utredningsansvar för 

ansökningsärenden om behov av god man eller förvaltare finns, vilket tidigare låg på tingsrätten. 

Dessutom har utbildningsansvaret för de gode männen och förvaltarna lagts över från tingsrätten till 

överförmyndarnämnden. 

Det har under året varit en markant ökning av antalet ärenden med godmanskap för ensamkommande 

barn. Kommunernas mottagning av ensamkommande flyktingbarn speglar av sig i 

överförmyndarverksamheten i och med att de ensamkommande barnen ska ha en god man som 

företräder barnet och agerar som en juridisk ställföreträdare i förmyndarens ställe i avvaktan på beslut 

om uppehållstillstånd eller utvisning/avvisning. 

Utifrån att verksamheten expanderar ökar också behovet av samordning av det administrativa arbetet 

med att rekrytera, utbilda och arvodera gode män för de ensamkommande barnen. Detta har inneburit 

att överförmyndarnämnden har fått en allt större arbetsbelastning och svårt att få personalresurserna 

att räcka till på enheten. Överförmyndarnämndens riskbedömning är att handläggarnas nuvarande 

arbetsbelastning är otillfredsställande. Det finns därför behov av utökade personalresurser på 

överförmyndarenheten för att effektivt kunna möta de skärpta kraven som ställs på verksamheten 

samt minska sårbarheten. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 42-49: 

Protokoll från överförmyndarnämnden 21 september 2015. 

Tjänsteskrivelse med kostnadsbilaga från enhetschef Conny Johansson daterad 12 november 2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2 december 2015 § 335. 
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Forts KF § 264 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del bevilja medel för 

utökning av personalresurserna vid överförmyndarenheten för Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd. Under 2016 kommer Åmåls kommun använda 

migrationsmedel för att finansiera utökningen av personal. Vidare kommer kostnaden att finnas med i 

budgetarbetet inför 2017. 

Utökningen ser ut som följer: 

Rekrytering och utökning av personalresurserna på överförmyndarenheten med en heltidsanställd 

handläggare till en beräknad kostnad av 589 000 kronor. 

Förlängning av anställning för nuvarande handläggare på överförmyndarenheten under perioden 1 

december 2015 till 30 april 2016, till en kostnad av 234 000 kronor. 

 

Yrkande 
Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

____________________ 

Beslutet skickas till 

Överförmyndanämnden 

Ekonomienheten 
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KF § 265   KS 2015/161 

Revidering av Överförmyndarnämndens verksamhetsplan för 2016  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns räkning anta den reviderade verksamhetsplanen 

2016 för överförmyndarnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden beslutade under sitt nämndmöte den 21 september 2015 att ge chefen för 

överförmyndarenheten i uppdrag att revidera verksamhetsplanen för 2016. 

Verksamhetsplan 2016 innehåller övergripande information om styrelsen/nämnden och förvaltningen 

samt en beskrivning av överförmyndarverksamheter/verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 50-58: 

Protokoll från överförmyndarnämnden 19 oktober 2015. 

Förslag till verksamhetsplan 2016. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2 december 2015 § 333. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 

Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplanen 2016 och föreslår kommunfullmäktige att för 

Åmåls kommuns räkning anta den reviderade verksamhetsplanen 2016 för överförmyndarnämnden 

_______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Överförmyndarenheten 
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KF § 266   KS 2015/106 

Motion  - Bygg glastak över gågatan mellan Dressmanhuset och huset mitt 
emot - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tomas Lindströms (-) motion.  

 

Ett glastak inte är i proportion till nyttan. Samtliga aktörer säger att det är ogenomförbart och 

näringsidkarna vill inte vara med att bekosta ett glastak som uppskattas kosta cirka 20 miljoner 

kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har inkommit med en motion där han föreslår kommunen att bygga ett glastak 

över gågatan mellan Dressmanhuset och huset mitt emot. Ärendet har av kommunstyrelsen 

återremitterats på grund av att belysa en tydligare kostnadsbild och synpunkter från näringsidkare i 

området. 

Samtliga aktörer anser att idén är intressant men ogenomförbar och att det finns andra insatser som är 

mer viktiga som utsmyckning och belysning. Vidare så är det ingen av näringsidkarna som vill vara 

med och bekosta ett glastak. Logistiken försämras för de varutransporter som lämnar varor till de 

verksamheterna som finns på gågatan. 

Tillväxtenheten anser att glastak inte är i proportion till nyttan. Den totala kostnaden uppskattas till 

cirka 20 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 59-62: 

Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson daterad 23 oktober 2015. 

Motion från Tomas Lindström (-) inkommen 20 mars 2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2 december 2015 § 331. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2015-12-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Tomas Lindströms (-) motion.  

Ett glastak inte är i proportion till nyttan. Samtliga aktörer säger att det är ogenomförbart och 

näringsidkarna vill inte vara med att bekosta ett glastak som uppskattas kosta cirka 20 miljoner 

kronor. 

 

Inlägg 
 

Inlägg i ärendet görs av Tomas Lindström (-) 

_____________________ 

Beslutet skickas till 

Motionären Tomas Lindström (-) 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 14(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 267  KS 2015/440 

 

Avsägelse av politiska uppdrag – Thomas Fridlund (C) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Thomas Fridlunds (C) avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för att 

utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Fridlund (C) har i skrivelse, daterad 15 december 2015, avsagt sig samtliga kommunala  

uppdrag såsom ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare  

i kommunstyrelsen samt ersättare i Styrgrupp Välfärd och Folkhälsa, att gälla från och med  

31 december 2015. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Thomas Fridlund (C) daterad 15 december 2015. 

  

__________________ 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

Thomas Fridlund 

Barn- och utbildningsnämnden 

Styrgrupp Välfärd och Folkhälsa 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 15(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 268  dnr KS 2015/430 
 

Inkommen motion angående förbud mot tiggeri i Åmåls kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte från Tomas Lindström (-) 

angående förbud mot tiggeri alternativt begränsa rätten att tigga var som helst, med mera, i  

Åmåls kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga ärende 10, sid 63: 
Motion från Thomas Lindström (-) inkommen till kanslienheten 16 december 2015 

 

Inlägg 
Tomas Lindström (-) presenterar sin motion. 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kansli 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 16(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 269  KS 2015/441 

 

Inkommen motion angående specialpedagoger åt alla 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte från Sven Callenberg (C), 

Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD), angående att resurser för special- 

pedagogiska utredningar ska vara fritt och  likvärdigt tillgängliga för samtliga förskolor i kommunen, 

oavsett huvudman.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga ärende 10, sid 64: 
Motion, inkommen till kanslienheten 16 december 2015 

 

  
______________________ 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kansli 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 17(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 270  KS 2015/436 

 

Inkommet medborgarförslag angående ambassadör/ambassadörer 
för Åmål 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag har inkommit till dagens möte från Lisbeth Vestlund, 

Åmål, med förslag att kommunfullmäktige låter utreda om vi ska utse ambassadör/ambassadörer och 

hur de/den ska utses och vad det ska innebära att vara ambassadör. 

  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga ärende 10, sid 65: 
Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, Åmål, daterat 16 december 2015 

 

______________________ 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kansli 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 18(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 271  KS 2015/434 

 

Fråga  ställd till  barn- och utbildningsnämndens ordförande   
angående rockad med elever på Rösparksskolan och Södra skolan 
 – Tomas Lindström (-) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 9 december 2015, ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Ericsson (S) 

angående rockad med elever på Rösparksskolan och Södra skolan.  

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 10, sid 65: 

Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 9 december 2015.  
 

Fullmäktiges behandling av ärendet 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas, vilket fullmäktige medger.  

 

Ordföranden meddelar att frågan kommer att besvaras vid fullmäktiges möte i 

januari 2016 

 

  

______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 19(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 272  KS 2015/432 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  
angående nya skolan och andra skolprojekt – Tomas Lindström (-). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 9 december 2015, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om  

nya skolan och andra skolprojekt. 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga ärende 10, sid 66: 

Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 9 december 2015.  
 

 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

  

______________________ 

  



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 20(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 273  KS 2015/431 

 

Fråga  ställd till  kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)  
angående kapaciteten för flyktingmottagande i Åmål – Tomas Lindström (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens möte har fråga inkommit från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 

den 9 december 2015, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S)   

angående kapaciteten för flyktingmottagandet i Åmål. 

 

Beslutsunderlag  
Bilaga ärende 10, sid 67:  
Fråga från Tomas Lindström (-), inkommen till kanslienheten 9 december 2015.  
 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

Inlägg 
Inlägg görs av Tomas Lindström (-) 

 

______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 

 2015-12-16 21(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 KF § 274 

  

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet  Fyrbodal med  mera   
sedan föregående möte. 
 

 Ordföranden meddelar att ärendet utgår då inget finns att rapportera. 

 

 

  
KF § 275  

 

Meddelanden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Följande meddelas vid mötet: 
-Vid dagens möte har information om arvoden för 2016 delats ut till ledamöterna. 

-Bygg- och miljönämnden har den 19 november 2015, BMN § 107, beslutat utse Barbro Axelsson (S) 

som tillförordnad ordförande för bygg- och miljönämnden, vid ordinarie ordförandes tillfälliga 

frånvaro. 

  

 

 

KF § 276   

 

Avslutning 
 
Ordföranden tackar ledamöter, tjänstemän och åhörare för det gångna året och tillönskar 

alla en God Jul och ett Gott Nytt År samt förklarar mötet avslutat. 

 

___________________________ 


