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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-21.45         Ajournering 19.55-20.05 

Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 30 mars 2016, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 44-71 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Laila Andrén, ej § 68                                             Lotta Robertsson Harén § 68  

Justerande 
 

Ewa Arvidsson                                                      Kurt Svensson 

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

Nämnd Kommunfullmäktige Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-03-23 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-03-30 
Datum för 

anslags nedtagande 2016-04-21 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2016-03-23 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare                          Närv 

 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) x   fr kl 18.45, del av § 48, inkl beslut              x     

Michael Karlsson (S ) x       

Ewa Arvidsson (S ) x       

Mikael Norén (S ) x        

Olof Eriksson (S) x     

Lars Ottosson (C) x        

Kjell Kaså (C) x              

Christer Törnell (KD) x        

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

Ida Carlsson Glavmo (S) x  fr kl 18.45, del av § 48, inkl beslut               x     

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x    

Michael Karlsson (M) x         

Johan Paulsson  (M)   Barbro Spjuth (M)                  x     

Ulla Berne (M)  x            

Wilhelm Bodmark (S)  Pertti Rolöf (S)                       x      

Rolf Lindström (S)   ------------------          

Göran Karlsson (S) x    

Sofia Karlsson (S) x       

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

Alf Alfredsson (SD) x       

Tomas Lindström (-) x                            

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

Peter Sund (V)   Christina Wallin (V)              x    

Bobo Bergström (V) x       

Christer Örtegren (S)                  x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)   Anette Andersson (S)             x        

Håkan Sandberg  (L)  x   till kl 21.35, t.o.m § 68 

  Lisbeth Vestlund (L) i st f Håkan Sandberg (L)  från kl 21.35, fr.o.m § 69              

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) x   till kl 21.35, t.o.m § 68         

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 § 44 

 

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

  

Upprop förrättas. 

 

 

KF § 45 

 

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

 

 

KF § 46 

 

Justering 
 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Arvidsson  (S) och  

Kurt Svensson (C).  

   

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 30 mars 2016, kl 14.00. 

 

 

KF § 47 

 

Dagordning 
 
En interpellation, ett medborgarförslag och fem frågor har inkommit till dagens möte. Medborgar- 

förslaget och frågorna behandlas under punkten 15 på dagordningen. Interpellationen behandlas som 

ärende 15 A. Denna och en fråga har skickats ut med handlingarna. Övriga frågor och 

medborgarförslag har delats ut vid dagens möte.  
   

Utsänd dagordning fastställs med dessa kompletteringar. 
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KF § 48 

 

Information om bygg- och miljönämndens verksamhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens tillförordnade ordförande Barbro Axelsson (S) inleder information 

om bygg och miljönämnden, som är en myndighetsnämnd och omfattar verksamheter 

rörande miljöärenden och bygglovsärenden. 

 

Miljöchef Susanne Nordström informerar om olika områden som miljöenheten hanterar avseende 

prövning och tillsyn, bland annat naturvårdsfrågor (strandskyddsdispenser och naturreservat), miljö- 

och hälsoskyddsfrågor.  

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz vid tillväxtenheten informerar om de olika områden som enheten 

hanterar och där bygglovsärenden hanteras inom bygg- och miljönämnden såsom myndighetsnämnd.  

 

 

 

__________________
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KF § 49  Dnr KS 2015/45 

Revidering av driftsbudget för år 2016 i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av driftsbudget för 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog budget för 2016 den 17 juni 2015 KF § 137. Nu föreligger behov av att 

revidera budgeten. 

Den totala ramen för fullmäktige är satt till 2 491 000 kronor för 2016. De anslag som föreslås 

revideras är 121 kommunrevisionen, 131 överförmynderi och anslaget för nya läsplattor. 

 

Finansieringen sker genom omfördelning från kommunstyrelsens förvaltning, ansvar 2100 

verksamhet 1021, till kommunfullmäktiges budget som efter revidering omfattar 2 774 000 

kronor, alltså en ökning med 283 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
- Protokoll budgetutskottet, daterad 20 januari 2016 § 2 

- Fullmäktiges presidium skrivelse, daterad 22 januari 2016 

- Protokoll kommunstyrelsen 2016-03-09, § 64 

Bilaga 1-5 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarnämnden, 

Enhetschef Conny Johansson
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KF § 50  Dnr KS 2016/67 

Tids- och aktivitetsplan - Budget för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocess, budget 2017 

med utblick 2018-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I aktivitetsplanen som inkom till kanslienheten den 20 januari framgår bland annat att nämnderna 

förväntas fatta beslut om drift- och investeringsbudget, handlingsplaner och verksamhetsplaner/mål 

under april månad. Därefter återupptar budgetutskottet sitt arbete. Efter MBL-förhandlingar planeras 

budget antas av kommunfullmäktige i juni månad 2016. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll budgetutskott,  2016-01-20 § 1 

- Aktivitetsplan budget 2017 

- Protokoll kommunstyrelsen 2015-03-09, KS § 66 

Bilaga 6-8 

 

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

___________________ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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KF § 51 Dnr KS 2014/153 

Inriktning för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass - årskurs 
6 i centralorten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att fortsatt process och arbete ska inrikta sig mot en skola i 

centralorten för Förskoleklass - årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget blir 

sedan underlag för beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015 KF § 259 att besluta om att 

partneringentreprenör (28 oktober 2015 KF § 217) utökas till att även omfatta Enheten Förskola. 

ÅKAB har verkställt beslutet vad gäller upphandling av partneringentreprenör och anbudsförfarande 

pågår. När denna process är avslutad krävs stora insatser för att gå vidare i arbetet och då blir frågan 

om arbetet även fortsättningsvis ska inrikta sig på två alternativ: 

1. Renovering/ombyggnation/nybyggnation av nuvarande Rösparksskolan inklusive renovering av 

Södra skolan. 

2. Ombyggnation/nybyggnation av EN Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten. 

 

Styrgruppen för skolans utveckling föreslår att den fortsatta processen ska inrikta sig mot arbetet för 

en skola i centralorten för Förskoleklass till årskurs 6. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel och förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 

29 februari 2016 

- Protokoll från Styrgrupp skolans utveckling, daterad 28 januari 2016 

- Protokoll kommunstyrelsen, 2016-03-09, KS § 63 

Bilaga 9-15 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M) och  Lars Ottosson (C) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

  

__________________ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Styrgruppen för skolans utveckling 



 Sammanträdesprotokoll  
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-23 8(27) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 52  Dnr KS 2015/394 

Välfärds-  och folkhälsoprogram 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Välfärds- och folkhälsoprogram. 

Sammanfattning av ärendet 

I förslag till Välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska 

viljeinriktningen gällande folkhälsa och det hälsofrämjande arbetet under 2016-2019. Programmet 

utgår från de nationella folkhälsomålen samt trender som rör hälsa och ohälsa i kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist,  

daterad 4 december 2015 

- Förslag till välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 

- Kortversion av välfärds- och folkhälsoprogram 

- Protokoll kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016 § 72 

Bilaga 16-34 

 Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) och Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 
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KF § 53 Dnr KS 2016/44 

Revisionsrapport - kommunstyrelsens uppsikt, styrning och 
ledning av teknik- och fritidsnämnden - kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten och kommunchefens yttrande till 

handlingarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

I en revisionsrapport daterad 12 januari 2015 har kommunstyrelsens uppsikt, styrning och ledning av 

teknik- och fritidsnämnden granskats. Revisionen har bland annat granskat om kommunstyrelsen har 

skapat ändamålsenliga system för styrning, planering, uppföljning och rapportering för den 

gemensamma teknik- och fritidsnämnden. 

  

Beslutsunderlag 

- Yttrande från kommunchef Jeanette Lämmel, daterat 2 mars 2016 

- Revisionsrapport, daterad 12 januari 2015 

- Protokoll kommunstyrelsen, 9 mars 2016, KS § 77 

Bilaga 35-52 

 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Vid kommunfullmäktiges möte kommenterar kommunrevisor Lennart Hansson (L) 

och kommunrevisor Inga Engström (S) revisionsrapporten. 

______________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 
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KF § 54 Dnr KS 2015/239 

Motion - våld i nära relationer - förslag till åtgärder -  Lisbeth 
Vestlund (FP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad då det inom kommunen redan finns 

flera resurser för att hantera våld i nära relationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (FP) ställde i februari 2015 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

våld i nära relationer. Svaret som Lisbeth Vestlund fick i mars 2015 är bakgrunden till hennes motion 

om våld i nära relationer som inkom den 17 juni 2015. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ståndpunkt är att det redan finns flera resurser för att hantera våld i 

nära relationer. Kommunen tillhandahåller bland annat socialjour och skyddat boende för våldsutsatta 

personer. Delar av personalen inom individ- och familjeomsorgen har genomgått flera olika 

utbildningar inom området där några av dem har spetskompetens. Kommunen erbjuder även 

öppenvård i form av ungdoms- och vuxencentral som samverkar med primärvården, öppenpsykiatrin 

och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Dessutom pågår utvecklingsarbeten inom området. 

Motionen har besvarats av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 2016, (VON § 219). 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lisbeth Vestlund (FP), daterad den 17 juni 2015 

- Protokoll vård- och omsorgsnämnden, daterat 17 december 2015 § 216 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen,  

  daterad 16 november 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsen, 9 mars 2016, KS § 80 

Bilaga 53-61 

 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) och Thomas Olson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till 

Motionär Lisbeth Vestlund (L) 

 

 

 

 

 

 

 

Ajournering av mötet  19.55 – 20.05
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KF § 55 Dnr KS 2015/238 

Motion -  utreda förutsättningarna för en strandpromenad längs 
Vänern i Åmål - Lisbeth Vestlund (FP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det krävs en omfattande och kostsam utredning, 

som uppskattas uppgå till ca 100 000 kronor, för att undersöka förutsättningarna för en 

strandpromenad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (FP) har inlämnat en motion om att utreda förutsättningarna till att bättre ta tillvara 

på vår närhet till Vänern med en strandpromenad värd namnet. I motionen framgår att det på sikt vore  

trevligt att förbinda Näsviken och Sjövik, men att en utredning får visa om detta bör ske etappvis. 

Motionen remitterades till tillväxtenheten den 15 februari 2016. 

 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att det krävs en omfattande utredning för att genomföra en 

strandpromenad mellan Näsviken och Sjövik. En sådan utredning måste bland annat belysa 

markägarfrågor, tillstånd och tekniska lösningar. Tillväxtenheten uppskattar att en utredning uppgår 

till cirka 100 000 kronor. Medel för en sådan utredning finns ej inom nuvarande budget. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lisbeth Vestlund (FP), daterad 17 juni 2015 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson, daterad 15 februari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016, KS § 81 

Bilaga 62-65 

 

Yrkande 
Tomas Lindström (-) yrkar att ärendet återremitteras för att lyfta den gamla utredning som 

fanns i samma ärende och som initierats av Artur Lindström. 

 

Michael Karlsson (S), Thomas Olson (L) och  Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommun- 

styrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: Tomas Lindströms 

(-) återremissyrkande och kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunfull- 

mäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige 

beslutat i enlighet med detta. 

__________________ 

Beslutet skickas till 

Motionär Lisbeth Vestlund (L) 
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KF § 56 Dnr KS 2015/436 

Medborgarförslag -  angående ambassadör/ambassadörer för Åmål 
- Lisbeth Vestlund, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då man inom kommunen redan arbetar 

med att skapa stolthet för staden Åmål i enlighet med medborgarförslagets anda. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Lisbeth Vestlund gällande ambassadör/ambassadörer för Åmål inkom den 

16 december 2015. Förslaget gäller utredning om att utse ambassadör/ambassadörer som ska tala gott 

om orten och representera Åmåls kommun i olika samanhang. 

Medborgarförslaget remitterades till tillväxtenheten den 21 januari 2016. 

 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att en utredning av frågan om ambassadörer kräver både tid och 

personella resurser. Bara att ta fram kriterier, uppdragets omfattning och ekonomiska åtaganden är 

tidskrävande. Tillväxtenheten har inte resurser inom den egna enheten och har heller inte ekonomiska 

resurser till en extern utredare. 

Tillväxtenheten vill lyfta fram att man inom kommunen trots allt arbetar i medborgarförslagets anda. 

Bland annat arbetar tillväxtenheten med att skapa en stolthet hos företagare, Åmålsbor och 

organisationer genom att lyfta Gilla Åmål-loggan i allt som arrangeras. Tillväxtenheten samarbetar 

även med Åmål Handel under kommande år med fokus på värdskaps- och serviceutbildning för att 

stärka visionen om gästvänliga Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, daterat 16 december 2015 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson,  

  daterad 24 februari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016, KS § 82 

Bilaga 66-69 

 

Yrkande 
Thomas Olson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________________ 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Lisbeth Vestlund 
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KF § 57 Dnr KS 2015/269 

Medborgarförslag om Gamla Staden från Ulrika Höjdén, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att se medborgarförslaget som besvarat genom att synpunkterna i 

förslaget tas med till Gamla Staden-gruppen för fortsatt arbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Ulrika Höjdén har inkommit gällande synpunkter kring bevarande och 

utveckling av ”Den gamla staden Åmål” i syfte att utveckla den gamla stadsdelen till en levande 

stadsdel. Medborgarförslaget remitterades till tillväxtenheten den 17 februari 2016. 

 

Tillväxtenhetens ståndpunkt är att synpunkterna i medborgarförslaget ska tas med till Gamla Staden-

gruppen för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson, daterad 17 februari 2016 

- Medborgarförslag från Ulrika Höjdén, daterat 20 juli 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016, KS § 83 

Bilaga 70-73 

 

____________________ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren Ulrika Höjdén 
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KF § 58 Dnr KS 2015/359 

Medborgarförslag - inrätta en äldreombudsman i Åmål - Lisbeth 
Vestlund, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  återremittera ärendet för en utredning av behov, ekonomiska 

förutsättningar, samverkan med andra organisationer, omgivande kommuner samt göra en 

arbetsbeskrivning för en äldreombudsman. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom den 21 oktober 2015 gällande inrättande av 

äldreombudsman i Åmåls kommun. I förslaget föreslås Åmåls kommun inrätta en äldreombudsman så 

att de äldre i kommunen får en företrädare som kan hjälpa till i kontakten med ansvariga tjänstemän 

och tillsynsmyndigheter etcetera. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att det arbete som en äldreombudsman enligt 

medborgarförslaget ska utföra tillgodoses genom de insatser som redan görs. Det finns ett väl 

fungerande stöd uppbyggt till de äldre och deras anhöriga i form av värdighetsgarantier, uppsökande 

verksamhet, anhörigsamordnare och avvikelsehantering. Behovet av tillsyn, som föreslagställaren 

menar att en äldreombudsman ska ansvara för, är även det tillgodosett genom internkontroll samt 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Medborgarförslaget besvarades av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 2016 (VON § 2). 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, daterat 21 oktober 2015 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, daterad 2 december 2015 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, daterat 28 januari 2016 § 2 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016, KS § 84 

Bilaga 74-82 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar på återremiss för en utredning av behov, ekonomiska förutsättningar, 

samverkan med andra organisationer, omgivande kommuner samt göra en arbetsbeskrivning för 

en äldreombudsman. 

 

Thomas Olson (L) yrkar bifall till Christer Törnells (L) återremissyrkande. 

  

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag föreligger:  

 Christer Törnells (KD) återremissyrkande och kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer först proposition på Christer Törnells (KD) återremissyrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 
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Forts KF § 58 

Omröstning 

Ordförande ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”. Den som bifaller förslag om återremiss röstar ”Nej”.  

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 20 Ja-röster och 12 Nej-röster.  

3 ledamöter är frånvarande. Fullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet då 

återremissyrkandet fått mer än en tredjedel av avgivna röster. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 16. 

_____________ 

  

Beslutet skickas till 

 Vård- och omsorgsnämnden 
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Forts KF § 58 

 

VOTERINGSLISTA       vid KF-sammanträde  i Åmåls kommun den   23 mars 2016 

Ärende nr    11         Rubrik:  Motion om äldreombudsman                                                   
Ja=   Kommunstyrelsens förslag                      

Nej=  Återremiss                     

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Kurt Svensson (C)             x     

Anne Sörqvist (C)              x    

Sven Callenberg (C)              x   

Michael Karlsson (S )         x                 

Ewa Arvidsson (S )             x          

Mikael Norén (S )      x           

 Olof Eriksson  (S)      x          

Lars Ottosson (C)            x          

Kjell Kaså (C)                  x        

Christer Törnell (KD)                x           

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

Ida Carlsson Glavmo (S)        x             

Barbro Axelsson (S)       x              

Tommy Lehrman (S)                    x            

Michael Karlsson (M)                 x     

Johan Paulsson  (M)  Barbro Spjuth (M)   x           

Ulla Berne (M)                       x      

Wilhelm Bodmark (S)   Pertti Rolöf (S)   x              

Rolf Lindström (S)   ----------------                

Göran Karlsson (S)      x          

Sofia Karlsson  (S)       x            

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

Alf Alfredsson (SD)            x     

Tomas Lindström (-)              x       

 Håkan Sandberg (L)                                x             

Jan-Eric Thorin (L)            x            

Thomas Olson (L)               x       

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

Peter Sund (V)   Christina Wallin (V)                  x            

Bobo Bergström (V)                         x          

Christer Örtegren (S)           x       

Cajsa Branchetti Hallberg (S)    Anette Andersson (S)       x       

Leif Aronsson (C)                 x     

Lotta Robertsson Harén (MP)       x          

Laila Andrén (S)       x       

Summa antal röster               20                   12        

 



 Sammanträdesprotokoll  
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-23 17(27) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 59 Dnr KS 2015/371 

Medborgarförslag gällande bättre vård till personer med ödem - 
Kerstin Karlsson, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande. 

Jäv 

Olof Eriksson (S) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Kerstin Karlsson gällande bättre vård till personer med ödem inkom den 28 

oktober 2015. I förslaget uppges bland annat att kommunen saknar kompetens för att hjälpa personer 

med ödem och att de inte får det bistånd som de enligt lag har rätt till. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att vård- och omsorgsnämnden utan dröjsmål ska 

inleda en utredning. I utredningen ska det framgå hur den enskildes behov ser ut, vilka resurser den 

enskilde har till sitt förfogande som möjliggöra att den enskilde själv kan tillgodose behovet, eller om 

behovet kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen samverkar kring det individuella behovet med 

Västra Götalandsregionen. 

Medborgarförslaget besvarades av vård- och omsorgsnämnden den 28 januari 2016, (VON § 3). 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Kerstin Karlsson, daterat 21 oktober 2015 

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, daterad 30 december 2015 

- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, daterat 28 januari 2016 § 3 

- Protokoll från kommunstyrelsen, daterat 9 mars 2016, KS  § 85 

Bilaga 83-89 

 

____________________ 

Beslutet skickas till 

Föreslagsställaren Kerstin Karlsson 
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KF § 60  KS 2016/78 

 

Svar på interpellation från Håkan Sandberg (L) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående fastigheten Vågen 1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellations- 

svaret till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Sandberg (L) hade den 15 februari 2016 inlämnat interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) angående fastigheten Vågen 1 om kostnader/intäkter för 2015, 

respektive 2016 samt vilka alternativ som finns om lämplig hyresgäst till restaurangen saknas. 

Interpellationen hade anmälts vid fullmäktiges möte den 24 februari 2016. 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) den 

14 mars 2016. 

 

 

Beslutsunderlag 
-Interpellation från Jan-Eric Thorin (L), daterad 15 februari 2016 

-Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S),  daterad 14 mars 2016 

Bilaga 90-91 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Inlägg i interpellationsdebatten görs av Håkan Sandberg (L), Michael Karlsson (S), Kjell Kaså (C) 

och Tomas Lindström (-) 

 

___________________ 
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KF § 61  KS 2016/68 

 

Fyllnadsval som nämndeman vid Tingsrätten efter  
Jan-Eric Thorin (L) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Göran Wessberg (L) som ny nämndeman i Tingsrätten efter 

Jan-Eric Thorin (L) för resterande tid av innevarande mandatperiod, fram till 2019-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jan-Eric Thorin (L) hade i skrivelse den 3 februari 2016 avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman 

vid Tingsrätten. Avsägelsen hade beviljats vid fullmäktige den 24 februari 2016, KF § 38. 

 

Jan-Eric Thorin (L) föreslår kommunfullmäktige att som ny nämndeman utse Göran Wessberg, 

Johan Fredriksgatan 16, 662 36 Åmål, för återstoden av resterande mandatperiod, till  

2019-12-31.  

 

________________ 

 

Beslutet skickas till 
-Tingsrätten, Vänersborg 

-Göran Wessberg 

- Kanslienheten, Ann-Britt Thorsell 
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KF § 62  KS 2016/140 

 

Inkommet medborgarförslag   
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag, daterat 23 mars 2016, inkommit till dagens möte från 

Lisbeth Vestlund, Åmål, angående tillsättande av samordnare mot våldsbejakande extremism. 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund, daterat 23 mars 2016,   

Bilaga ärende 15, sid 94.     

 

  

______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen kansli 

  



 Sammanträdesprotokoll  
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-23 21(27) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 63  KS 2016/108 

 

Fråga ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) 
angående barngruppernas storlek i barnomsorgen – Kjell Kaså (C) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Kjell Kaså (C), daterad 7 mars 2016, ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) angående barngruppernas storlek i 

barnomsorgen.   

  

 

Beslutsunderlag  
Fråga från Kjell Kaså (C), daterad 7 mars 2016.  
Bilaga ärende 15 , sid 93.  

 
 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) besvarar frågan. 

 

  
______________________ 
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KF § 64  KS 2016/134 

 

Fråga ställd till kommunstyrelsens  ordförande Michael Karlsson (S)  
angående ny lag om flyktingmottagande i kommunerna  – 
Tomas  Lindström (-) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016, ställd till kommun- 

styrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående ny lag om flyktingmottagande i kommunerna.   

  

 

Beslutsunderlag  
Fråga från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016.  
Bilaga ärende 15 , sid 95  
 
 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

______________________ 
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KF § 65  KS 2016/135 

 

Fråga ställd till kommunstyrelsens  ordförande Michael Karlsson (S)  
angående ägarförhållandet på Måkeberg  – Tomas  Lindström (-) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016, ställd till kommun- 

styrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående  ägarförhållandet på Måkeberg.   

  

Beslutsunderlag  
Fråga från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016.  
Bilaga ärende 15 , sid 96  

 
 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

_____________________ 
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KF § 66  KS 2016/136 

 

Fråga ställd till kommunstyrelsens  ordförande Michael Karlsson (S)  
angående lägenheter, eventuell nybyggnation  – Tomas  Lindström (-) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016, ställd till kommun- 

styrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående tomma lägenheter i kommunen och 

om eventuell nybyggnation.   

  

 

Beslutsunderlag  
Fråga från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016.  
Bilaga ärende 15 , sid 97  

 
 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

____________________ 
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KF § 67  KS 2016/134 

 

Fråga ställd till kommunstyrelsens  ordförande Michael Karlsson (S)  
angående debatten i Päronsalen  – Tomas  Lindström (-) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016, ställd till kommun- 

styrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående debatten i Päronsalen och om 

demokratin fungerar som den ska i Åmål.   

  

 

Beslutsunderlag  
Fråga från Tomas Lindström (-), daterad 18 mars 2016.  
Bilaga ärende 15 , sid 98.  

 
 

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

 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

 

_____________________
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KF § 68  KS 2016/116 

 

Inkommen interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande 
angående medborgarförslag – Jan-Eric Thorin (L) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jan-Eric Thorin (L) hade den 14 mars 2016 inlämnat interpellation ställd till kommunfull- 

mäktiges ordförande Laila Andrén (S) angående medborgarförslag.  

 

Interpellationssvar, daterat 21 mars 2016, hade lämnats av Laila Andrén (S). 

 

Beslutsunderlag 
-Interpellation från Jan-Eric Thorin (L) daterad 14 mars 2016 

-Interpellationssvar från kommunfullmäktiges ordförande Laila Andren (S), daterat 21 mars 2016 

Bilaga 92-92A 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 
Inlägg i interpellationsdebatten görs av Laila Andrén (S), Jan-Eric Thorin (L),  

Håkan Sandberg (L), Tomas Lindström (-), Kjell Kaså (C), Anne Sörqvist (C),  

Lars Ottosson (C) och Michael Karlsson (S). 

 

 

Vid behandling av detta ärende tjänstgör 1:e vice ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) 

som ordförande. 

__________________ 
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KF § 69 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands-
kommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet  
Fyrbodal med mera sedan föregående möte. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 

Följande rapport lämnas: 
Anne Sörqvist (C) informerar från möte med Fyrbodals kommunalförbund och bland annat om  

det visionsarbete som bedrivits. 

  

 

KF § 70 

 

Meddelanden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Följande meddelas vid mötet: 
-Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015 

enligt SoL och LSS. 
-Revisionsrapport, daterad 9 februari 2016, angående bygg- och miljönämndens uppföljning 

och kontroll. Revisionsrapporten kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

 

 

KF §  71 

 

Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

_____________________  

 

 


