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Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 1 juni kl 15.30 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 127-153 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Mikael Norén                                              Ann Ottosson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-05-25 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-02 Datum då anslaget tas ned 2016-06-24 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 17:30–20:00 

Ajournering kl 18:30-18:40, kl 19.10-19:20 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Per Ljungberg, stf kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Irene Larsson, kommunsekreterare 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) Fr.o.m. § 132      

Michael Karlsson (S ) x              

Ewa Arvidsson (S ) x        

Mikael Norén (S ) x        

Olof Eriksson  (S) x       

Lars Ottosson (C)     Anelia Dotcheva (C)  Fr.o.m. § 130 

Kjell Kaså (C) x       

Christer Törnell (KD) x       

 Fredrik Bengtsson (S) x         

Ida Carlsson Glavmo (S)     Pertti Rolöf (S)      x 

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) x           

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) x         

Ulla Berne (M) Fr.o.m. § 135       

Wilhelm Bodmark (S)      Linda Strand (S)     x 

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) x       

Ann Ottosson (M) x      

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) x       

Leif Aronsson (C) x      

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x       
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 127 Hälsningsanförande 5 

KF § 128 Kallelse/kungörelse 5 

KF § 129 Justering 5 

KF § 130 Fastställelse av dagordning 6 

KF § 131 Information av elever från Karlbergsgymnasiet 7 

KF § 132 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) 8 

KF § 133 Ansökan om partistöd samt redovisning av erhållet partistöd för 2015 - 

politiska partier i Åmål 11 

KF § 134 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 2016 12 

KF § 135 Motion - specialpedagoger åt samtliga förskolor i kommunen oavsett 

huvudman - Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer 

Törnell (KD) 15 

KF § 136 Medborgarförslag angående informationstavla vid folkparken Furuhäll – Sten 

Lindström, Åmål 21 

KF § 137 Medborgarförslag - sätt upp skyddsstaket längs järnvägen sträckan Norrtull-

Brohålet - Sten Nilsson, Åmål 24 

KF § 138 Svar på interpellation ställd till teknik- och fritidsnämndens ordförande 

angående genomförande av Trafikdag – Jan-Eric Thorin (L) 27 

KF § 139 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

kostnader och årshyra för fastigheten Vågen 1 – Kjell Kaså (C) 28 

KF § 140 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Teknik- och fritidsnämnden – Patrik 

Edvinsson (S) 29 

KF § 141 Fyllnadsval av ersättare i Teknik- och fritidsnämnden efter Patrik Edvinsson 

(S) 30 

KF § 142 Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Namita 

Magnusson (M) 31 

KF § 143 Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag – Nina Lindberg (M) 32 

KF § 144 Avsägelse av uppdrag som förtroendevald revisor i Åmåls kommun – Inga 

Engström (S) 33 

KF § 145 Fyllnadsval som vice ordförande och förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls 

kommun efter Inga Engström (S) 34 

KF § 146 Fyllnadsval som 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter Barbro 

Axelsson (S) 35 
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KF § 147 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

kostnader för annonsering och renovering av Hamncompaniet och Örnäs camping samt 

hyror/arrenden för dessa - Tomas Lindström (-) 36 

KF § 148 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

änder - Tomas Lindström (-) 37 

KF § 149 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

dagordning med 50 punkter på senaste kommunfullmäktige och Provinstidningen 

Dalslands artiklar om mötet - Tomas Lindström (-) 38 

KF § 150 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

områden på Karlbergsskolan - Tomas Lindström (-) 39 

KF § 151 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 40 

KF § 152 Meddelande 41 

KF § 153 Avslutning 41 
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KF § 127 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet 

öppnat. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 128 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 129 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Norén 

(S) och Ann Ottosson (M). 

Justeringen äger rum på stadshuset onsdag 1 juni kl 15.30. 

 

__________  
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KF § 130 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

kompletteringar enligt ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande föreslår att fyllnadsval ska göras till avsägelserna i ärendena 10 och 

13 på utsänd dagordning, då förslag på ersättare finns. Dessa behandlas därmed 

som ärenden 10 A och 13 A på dagordningen. 

 

Ordförande meddelar att fem frågor har inkommit till dagens möte. Dessa 

behandlas under ärende 15 på dagordningen. Frågorna har delats ut vid dagens 

möte.  

 

Tomas Lindström (-) meddelar att frågan han ställt gällande personalchefen i 

Åmåls kommun inte ska besvaras. Ordförande konstaterar därmed att det är fyra 

frågor som kommer att behandlas under dagens möte. 

 

Interpellationssvaret från Michael Karlsson (S) till ärende 9 har delats ut till 

ledamöterna vid dagens möte. 

 

__________  
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KF § 131 Information av elever från 
Karlbergsgymnasiet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eleverna Lina Videdal, Anna Hjort och Michaela Johansson som går Barn- och 

fritidsprogrammet årskurs 3 på Karlbergsgymnasiet i Åmål informerar om sitt 

företag Creative Child UF.  

 

De har inom projektet Ung Företagsamhet producerat en barnbok där barnen 

själva får måla bilderna till deras berättelse. Boken ”Pim kan ingenting” utvecklar 

barns kreativa sida samt ger dem förståelse för människors olikheter. Boken 

utvecklar även läskunnigheten och läsförståelsen hos barn. Barnen tycker det blir 

roligare att läsa boken om de sedan får måla och skapa sin alldeles egna bok.  

 

Eleverna berättar om projektet som har inneburit arbete med bland annat 

marknadsundersökning, affärsidé, mässdeltagande, årsredovisning och avveckling 

av företaget. På Ung Företagsamhets regionmässa i Trollhättan vann Creative 

Child UF första pris i kategorin "Årets produktutveckling" och två andra priser i 

kategorierna "Årets vara" och Årets monter". 

__________  

 

 

 

 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-05-25  8 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/188 

KF § 132 Årsredovisning 2015 för 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundets 

årsredovisning vad gäller Åmåls kommuns del för 2015 och lägga informationen 

till handlingarna. 

Jäv 

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

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle 

och Årjängs kommuner. 

Årsredovisningen visar en avvikelse mot budget som uppgår till plus 405 000 

kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att insatser inte genomförts i den 

omfattning som planerats. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015 daterad 25 april 2016 

- Revisionsberättelse daterad 25 april 2016 

- Granskningsrapporter daterade 25 april 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Yrkande 

Tomas Lindström (-) yrkar avslag och att årsredovisningen inte ska godkännas. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: förslaget från 

kommunstyrelsen att godkänna Samordningsförbundets årsredovisning vad gäller 

Åmåls kommuns del för 2015 samt Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande 
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Omröstning 

Med 32 ja-röster och 0 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att godkänna 

Samordningsförbundets årsredovisning vad gäller Åmåls kommuns del för 2015 

och lägga informationen till handlingarna.  1 ledamot avstår från att rösta. 1 

ledamot deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 1 ledamot är 

frånvarande på grund av sen ankomst. Omröstningsresultatet redovisas på sida 10. 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet 
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VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     2         Rubrik:    Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet 

 Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

 (BÅDESÅ) 
Ja=   Kommunstyrelsens förslag                       

Nej=    Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande              

Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst 
Kurt Svensson (C)    x   

Anne Sörqvist (C)     x   

Sven Callenberg (C)     x   

Michael Karlsson (S ) JÄV - - - 

Ewa Arvidsson (S )            x   

Mikael Norén (S )     x   

 Olof Eriksson  (S)     x   

Lars Ottosson (C)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)        x   

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (S)  x   

Barbro Axelsson (S)     x   

Tommy Lehrman (S)                  x   

Michael Karlsson (M)         x   

Johan Paulsson  (M)    x   

Ulla Berne (M) Sen ankomst - - - 

Wilhelm Bodmark (S)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S)     x   

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson  (S)    x   

Ann Ottosson (M)         x   

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)          x   

Leif Aronsson (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              32 0 1 
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Dnr KS 2016/105 

KF § 133 Ansökan om partistöd samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2015 - 
politiska partier i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 

Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 

Liberalerna lokalt partistöd för 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga partier har inkommit inom föreskriven tid med blanketten ”Redovisning 

av erhållet partistöd jämte granskningsrapport” 

Blankettens syfte är dels att partiet ska redovisa hur det lokala partistödet har 

använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2015, dels 

att äska om partistöd avseende 2016. 

Sverigedemokraternas representant i fullmäktige i Åmål har meddelat att någon 

lokal avdelning inte finns i Åmål. Enligt Åmåls kommuns gällande reglemente 

måste det finnas en lokal partiförening för att erhålla partistöd från Åmåls 

kommun. 

De inkomna blanketterna ”Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 

granskningsrapport” överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om eventuell 

utbetalning av partistöd 2016. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 21 april 2016 

-Redovisning från Liberalerna, inkom till kanslienheten 3 mars 2016 

-Redovisning från Socialdemokraterna, inkom till kanslienheten 14 mars 2016 

-Redovisning från Moderaterna, inkom till kanslienheten 11 april 2016 

-Redovisning från Kristdemokraterna, inkom till kanslienheten 14 april 2016 

-Redovisning från Vänsterpartiet, inkom till kanslienheten 15 april 2016 

-Redovisning från Miljöpartiet de Gröna, inkom till kanslienheten 20 april 2016 

-Redovisning från Centern, inkom till kanslienheten 20 april 2016 

-Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Beslutet skickas till 

Respektive parti 

Ekonomienheten, Kjell Svensson 

 

__________  
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Dnr KS 2016/145 

KF § 134 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen tillstånd 

att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med arkivlagen 15 § punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

- Lån av journal 

- Överlämnande av kopior av journal 

- Överlämnande av original 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen. 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet lämna ifrån sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 mars 2016 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 16 mars 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i 

original till annan myndighet och finner därefter att kommunfullmäktige beslutat 

enligt detta. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för att inte bifalla kommunstyrelsens förslag 
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Omröstning 

Med 33 ja-röster och 0 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår från att rösta. 1 ledamot är 

frånvarande på grund av sen ankomst. Omröstningsresultatet redovisas på sida 14. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 
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VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     4         Rubrik:    Hantering av skolhälsovårdsjournaler 2016 

                                                  
Ja=   Kommunstyrelsens förslag                       

Nej=    Att inte bifalla kommunstyrelsens förslag              

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)        x   

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (S)  x   

Barbro Axelsson (S)     x   

Tommy Lehrman (S)                  x   

Michael Karlsson (M)         x   

Johan Paulsson  (M)    x   

Ulla Berne (M) Sen ankomst - - - 

Wilhelm Bodmark (S)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S)     x   

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson  (S)    x   

Ann Ottosson (M)         x   

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)          x   

Leif Aronsson (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              33 0 1 
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Dnr KS 2015/441 

KF § 135 Motion - specialpedagoger åt samtliga 
förskolor i kommunen oavsett huvudman - 
Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric 
Thorin (L) och Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om specialpedagoger åt alla, då 

barn- och utbildningsnämnden antagit rutiner/riktlinjer för enskild barnomsorg 

(21 april 2015 BUN § 84) som ger den fristående verksamheten möjlighet att 

erhålla specialpedagogiska insatser i kommunal regi som en så kallad fri 

nyttighet, mot ersättning. I annat fall ingår den specialpedagogiska insatsen i 

grundbeloppet. 

Reservation 

Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Anelia Dotcheva 

(C), Kjell Kaså (C), Leif Aronsson (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson 

(M), Ulla Berne (M), Ann Ottosson (M), Alf Alfredsson (SD), Tomas Lindström 

(-), Håkan Sandberg (L), Jan-Eric Thorin (L) och Thomas Olson (L) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om specialpedagoger åt alla inkom från Sven Callenberg (C), Ulla 

Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD) den 16 december 2015. 

Motionärerna yrkar att resurser för specialpedagogiska utredningar ska vara fritt 

och likvärdigt tillgängliga för samtliga förskolor i kommunen, oavsett huvudman. 

Enligt kommunallagen kan barn- och utbildningsnämnden tillhandahålla resurser 

för specialpedagogiska utredningar för samtliga förskolor i kommunen, oavsett 

huvudman så länge som samtliga enskilda verksamheter erbjuds samma 

förutsättningar. Dock finns inget lagkrav på detta. 

Om det finns en privat aktör i kommunen eller dess närhet som tillhandahåller 

specialpedagogiska utredningar får kommunen dock inte gå in och konkurrera om 

dem med detta. 

I förskolan görs inga individuella specialpedagogiska utredningar på enskilda 

barn, då det inte ingår i förskolans uppdrag enligt skollagens 8 kap (2010:800). 

Individuella utredningar kan dock göras på uppdrag av barnhälsovården för 

remiss till specialistnivå och då alltid efter godkännande av vårdnadshavare. 

Efter beredning i arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att avslå motionen om 

specialpedagoger åt alla då barn- och utbildningsnämnden antagit rutiner/riktlinjer 

för enskild barnomsorg (21 april 2015 BUN § 84) som ger den fristående 

verksamheten möjlighet att erhålla specialpedagogiska insatser i kommunal regi 
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som en så kallad fri nyttighet, mot ersättning. I annat fall ingår den 

specialpedagogiska insatsen i grundbeloppet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från vikarierande enhetschef enhet Förskola  

Carina Lavén daterad 18 februari 2016 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 16 mars 2016 

- Motion från Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och 

Christer Törnell (KD) daterad 16 december 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Yrkande 

Olof Eriksson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att avslå motionen. 

Tomas Lindström (-) yrkar på återremiss för att utreda om finansiering av 

motionens förslag kan ske genom pengar avsatta för cykelbana i Fengersfors. 

Sven Callenberg (C) yrkar bifall till motionen. 

Anne Sörqvist (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD) och Ulla Berne (M) 

yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att fyra förslag finns: kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen, Tomas Lindströms (-) återremissyrkande, Sven Callenbergs yrkande att 

bifalla motionen samt Anne Sörqvist (C) med fleras yrkande att anse motionen 

besvarad. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag kommer att vara 

huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Återremissyrkandet kommer att ställas mot frågan om ärendet ska avgöras idag. 

2. Callenbergs och Sörqvists yrkanden kommer att ställas mot varandra för att 

utse ett motförslag mot huvudförslaget. 

3. Huvudförslaget kommer att ställas mot det som kommunfullmäktige beslutar 

vara motförslag. 

Beslutsgång gällande återremiss 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

Omröstning gällande återremiss 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för Tomas Lindströms (-) yrkande om återremiss 
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Med 34 ja-röster och 0 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 

avgöras idag. En ledamot avstår att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på 

sidan 18.  

Beslutsgång om motförslag till huvudförslag 

För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden yrkandet från 

Sven Callenberg (C) mot Anne Sörqvists (C) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt Sörqvists yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning om motförslag till huvudförslag 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla motionen enligt Sven Callenbergs (C) yrkande 

Nej-röst för att anse motionen besvarad enligt Anne Sörqvists (C) yrkande. 

Med 3 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att Sörqvists 

yrkande ska stå som motförslag mot kommunstyrelsens förslag. 22 ledamöter 

avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sidan 19.  

Beslutsgång i huvudförslaget 

Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget från kommunstyrelsen mot 

Anne Sörqvists (C) yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning i huvudomröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för att anse motionen besvarad enligt Anne Sörqvists (C) yrkande 

Med 19 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Omröstningsresultatet redovisas på 

sidan 20.  

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

 

 

 

Mötet ajourneras kl 18:30-18:40 
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VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     5         Rubrik:    Motion - specialpedagoger åt samtliga förskolor i 

 kommunen oavsett huvudman 

                                                  
Ja=   Ärendet ska avgöras idag                    

Nej=    Tomas Lindströms (-) återremissyrkande             

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)        x   

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (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)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S)     x   

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson  (S)    x   

Ann Ottosson (M)         x   

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)          x   

Leif Aronsson (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              34 0 1 
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VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     5         Rubrik:    Motion - specialpedagoger åt samtliga förskolor i 

 kommunen oavsett huvudman 

                                                  
Ja=   Bifalla motionen enligt Sven Callenbergs (C) yrkande                    

Nej=    Anse motionen besvarad enligt Anne Sörqvists (C) yrkande             

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)           x  

Christer Törnell (KD)         x  

 Fredrik Bengtsson (S)       x 

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (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)   Linda Strand (S)   x 

Rolf Lindström (S)       x 

Göran Karlsson (S)      x 

Sofia Karlsson  (S)      x 

Ann Ottosson (M)          x  

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)            x 

Leif Aronsson (C)            x  

Lotta Robertsson Harén (MP)       x 

Laila Andrén (S)       x 

Summa antal röster              3 10 22 
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VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     5         Rubrik:    Motion - specialpedagoger åt samtliga förskolor i 

 kommunen oavsett huvudman 

                                                  
Ja=   Bifalla kommunstyrelsens förslag                    

Nej=    Anse motionen besvarad enligt Anne Sörqvists (C) yrkande                     

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)    x  

Kjell Kaså (C)           x  

Christer Törnell (KD)         x  

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (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)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S)     x   

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson  (S)    x   

Ann Ottosson (M)          x  

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)          x   

Leif Aronsson (C)            x  

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              19 16 0 
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Dnr KS 2016/61 

KF § 136 Medborgarförslag angående 
informationstavla vid folkparken Furuhäll – 
Sten Lindström, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om informationstavla 

vid platsen där folkparken Furuhäll en gång låg. 

Finansiering sker ur ansvar 2100 verksamhet 2101. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 

Rolf Lindström (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Sten Lindström inkom den 27 januari 2016. 

Förslagställaren föreslår att en informationstavla sätts upp vid platsen där 

folkparken Furuhäll en gång låg. Folkparken Furuhäll låg där det idag är ett 

strövområde med motionsspår som en del av Örnässkogen. I 40 år var Furuhäll ett 

populärt nöjesfält med dåtidens största artister på scenen. År 1967 hölls det sista 

evenemanget i parken. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunikatör Jan Andersson daterad 16 mars 2016 

- Medborgarförslag från Sten Lindström daterad 27 januari 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Yrkande 

Tomas Lindström (-) yrkar avslag på medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: förslaget från 

kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget samt Tomas Lindströms (-) 

avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande 
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Omröstning 

Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget. 1 ledamot deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av 

jäv. Omröstningsresultatet redovisas på sida 23. 

Beslutet skickas till 

Förslagställaren Sten Lindström 

 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-05-25  23 (41) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VOTERINGSLISTA    

KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     6         Rubrik:    Medborgarförslag angående informationstavla vid 

 folkparken Furuhäll  

                                                  
Ja=   Bifalla kommunstyrelsens förslag                    

Nej=    Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande            

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)        x   

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (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)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S) JÄV - - - 

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson  (S)    x   

Ann Ottosson (M)         x   

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)          x   

Leif Aronsson (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              33 1 0 
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Dnr KS 2015/366 

KF § 137 Medborgarförslag - sätt upp 
skyddsstaket längs järnvägen sträckan 
Norrtull-Brohålet - Sten Nilsson, Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget, etapp 1 och därmed 

uppföra skyddsstängsel längs järnvägen på den berörda sträckan. 

Finansiering av etapp 1 sker ur investeringsbudgeten. 

Finansiering av etapp 2 under 2017 överlämnas till budgetutskottet för vidare 

beredning där man också utreder all sträckning i tätbebyggda områden och en 

flerårsplan för etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Sten Nilsson inkom den 26 oktober 2015. 

Förslagställaren föreslår att man anlägger skyddsstängsel längs järnvägen från 

Kyrkogatan till avloppsreningsverket för att förebygga olyckor på sträckan. 

Spårspring bedöms vara en av de största riskerna som järnvägen utgör för 

människor i planområdet och det är således mycket prioriterat att anordna 

skyddsåtgärder. 

Förvaltningen föreslår att stängsel prioriteras på etapp 1 i första omgången där 

spårspring anses förekomma i större omfattning, särskilt i anslutning till 

kommunens hvb-hem. 

Etapp 1: Sträckan Kyrkogatan till Gerdinsgatan (järnvägsövergången) cirka 230 

meter. 

Etapp 2: Sträckan Gerdinsgatan till järnvägsviadukten (brohålet) cirka 660 meter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz  

daterad 30 november 2015 

- Medborgarförslag från Sten Nilsson daterad 24 oktober 2015 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 11 maj 2016 

Yrkande 

Tomas Lindström (-) yrkar avslag på medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: förslaget från 

kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget samt Tomas Lindströms (-) 

avslagsyrkande. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande 

Omröstning 

Med 34 ja-röster och 0 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet 

redovisas på sida 26. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Helen Hanson-Burman Trafikverket 

Förslagställaren Sten Nilsson 

Budgetutskottet 
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VOTERINGSLISTA    
KF-sammanträde  i Åmåls kommun den 25 maj 2016 

Ärende nr     7         Rubrik:    Medborgarförslag angående att sätta upp  

 skyddsstaket längs järnvägen sträckan Norrtull-

 Brohålet – Sten Nilsson, Åmål  
Ja=   Bifalla kommunstyrelsens förslag                    
Nej=    Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande            

Ordinarie 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)    Anelia Dotcheva (C)   x   

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)        x   

 Fredrik Bengtsson (S)     x   

Ida Carlsson Glavmo (S)    Pertti Rolöf (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)   Linda Strand (S) x   

Rolf Lindström (S)  x   

Göran Karlsson (S)    x   

Sofia Karlsson (S)    x   

Ann Ottosson (M)         x   

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)          x   

Leif Aronsson (C)           x   

Lotta Robertsson Harén (MP)     x   

Laila Andrén (S)     x   

Summa antal röster              34 0 1 
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Dnr KS 2016/190 

KF § 138 Svar på interpellation ställd till teknik- 
och fritidsnämndens ordförande angående 
genomförande av Trafikdag – Jan-Eric Thorin 
(L) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har den 26 april 2016 inlämnat interpellation ställd till teknik- 

och fritidsnämndens Mikael Norén (S) angående uteblivet genomförande av 

Trafikdag. Interpellationen hade anmälts vid fullmäktiges möte den 27 april 2016. 

Interpellationssvar har inkommit från Mikael Norén (S) den 17 maj 2016. 

Beslutsunderlag 

-Interpellation från Jan-Eric Thorin (L), daterad 26 april 2016 

-Interpellationssvar från teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén 

(S) daterat 17 maj 2016 

 

__________  
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Dnr KS 2016/194 

KF § 139 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
kostnader och årshyra för fastigheten Vågen 1 
– Kjell Kaså (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Kaså (C) har den 27 april 2016 inlämnat interpellation ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnader och 

årshyra för fastigheten Vågen 1 (Seaside, Hamncompaniet). Interpellationen hade 

anmälts vid fullmäktiges möte den 27 april 2016. Interpellationssvar har 

inkommit från Michael Karlsson (S) den 23 maj 2016 och har delats ut på borden 

till dagens möte. 

Beslutsunderlag 

-Interpellation från Kjell Kaså (C), daterad 27 april 2016 

-Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

daterat 20 maj 2016 

 

__________  
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Dnr KS 2016/207 

KF § 140 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Teknik- och fritidsnämnden – Patrik Edvinsson 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Patrik Edvinssons (S) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Edvinsson (S) har i skrivelse daterad den 13 maj 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.  

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Patrik Edvinsson 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/207 

KF § 141 Fyllnadsval av ersättare i Teknik- och 
fritidsnämnden efter Patrik Edvinsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Michael Henriksson (S) som ny ersättare i 

teknik- och fritidsnämnden efter Patrik Edvinsson (S) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Edvinsson (S) har i skrivelse daterad den 13 maj 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.  

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Michael Henriksson (S), 

Eriksbergsgatan 8, 662 34 Åmål, till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 

 

Tomas Lindström (-) föreslår sig själv till ny ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att 

utse Michael Henriksson (S) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

 

Mötet ajourneras kl 19:10-19:20. 

Omröstning 

De för mötet valda justerarna Michael Norén (S) och Ann Ottosson (M) utses till 

rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valet. De röstande 

avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  

 

Valsedlarna räknas. Antalet avgivna röster är 35. 4 valsedlar är ogiltiga. 8 

ledamöter avstår från att rösta. Med 23 röster för Michael Henriksson (S) och 0 

röster för Tomas Lindström (-) beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ewa 

Arvidssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Michael Henriksson 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/209 

KF § 142 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden – Namita 
Magnusson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Namita Magnussons (M) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Namita Magnusson (M) har i skrivelse daterad den 28 april 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Namita Magnusson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/210 

KF § 143 Avsägelse av samtliga kommunala 
förtroendeuppdrag – Nina Lindberg (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Nina Lindbergs (M) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Lindberg (M) har i skrivelse daterad den 4 maj 2016, avsagt sig sina 

samtliga kommunala förtroendeuppdrag i Åmåls kommun: 

- Ersättare i Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

- Suppleant i Stadsnät i Åmål AB 

- Suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Stadsnät i Åmål AB 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

 

_____________ 
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Dnr KS 2016/212 

KF § 144 Avsägelse av uppdrag som 
förtroendevald revisor i Åmåls kommun – Inga 
Engström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Inga Engströms (S) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga Engström (S) har i skrivelse daterad den 12 maj 2016, avsagt sig sitt uppdrag 

som revisor i Åmåls kommun från och med 1 juni 2016: 

- Vice ordförande och lekmannarevisor i kommunrevisionen 

- Lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB 

- Lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB 

Beslutet skickas till 

Inga Engström 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/212 

KF § 145 Fyllnadsval som vice ordförande och 
förtroendevald lekmannarevisor i Åmåls 
kommun efter Inga Engström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gustav Wennberg (S) till ny vice 

ordförande i Åmåls kommunrevision efter Inga Engström (S) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kurt Bertelsen (S) som ny lekmannarevisor 

i Åmåls kommun efter Inga Engström (S) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga Engström (S) har i skrivelse daterad den 12 maj 2016, avsagt sig sitt uppdrag 

som revisor i Åmåls kommun från och med 1 juni 2016: 

- Vice ordförande och lekmannarevisor i kommunrevisionen 

- Lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB 

- Lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Gustav Wennberg, 

Elisebergsgatan 23 B, 662 35 Åmål till ny vice ordförande i Åmåls 

kommunrevision. 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Kurt Bertelsen, 

Malmgatan 8, 662 33 Åmål till ny lekmannarevisor i Åmåls kommunrevision. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Gustav Wennberg 

Kurt Bertelsen 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/149 

KF § 146 Fyllnadsval som 1:e vice ordförande i 
bygg- och miljönämnden efter Barbro Axelsson 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Sofia Karlsson (S) som ny 1:e vice 

ordförande i bygg- och miljönämnden efter Barbro Axelsson (S) för resterande tid 

av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016 § 117 att utse Barbro Axelsson 

(S) som ny ordförande i bygg- och miljönämnden efter Wilhelm Bodmark (S) för 

resterande tid av innevarande mandatperiod. Barbro var tidigare 1:e vice 

ordförande i bygg- och miljönämnden och en ny 1:e vice ordförande behöver 

därför väljas. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Sofia Karlsson (S), 

Nygårdsvägen 20, 662 34 Åmål som ny 1:e vice ordförande i bygg- och 

miljönämnden efter Barbro Axelsson (S) för återstående tid av innevarande 

mandatperiod. 

Beslutet skickas till 

Sofia Karlsson 

Ann-Britt Thorsell 

Lönekontoret 

Bygg- och miljönämnden 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

 

_____________ 
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Dnr KS 2016/222 

KF § 147 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
kostnader för annonsering och renovering av 
Hamncompaniet och Örnäs camping samt 
hyror/arrenden för dessa - 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 (-), vilken inkom till 

kanslienheten den 20 maj 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående kostnader för annonsering och renovering av 

Hamncompaniet och Örnäs camping samt hyror/arrenden för dessa. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 20 maj 2016 

 

_____________ 
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Dnr KS 2016/223 

KF § 148 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
änder - 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 (-), vilken inkom till 

kanslienheten den 20 maj 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående änder. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 20 maj 2016 

 

_____________ 
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Dnr KS 2016/224 

KF § 149 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
dagordning med 50 punkter på senaste 
kommunfullmäktige och Provinstidningen 
Dalslands artiklar om mötet - 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 (-), vilken inkom till 

kanslienheten den 20 maj 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående dagordning med 50 punkter på senaste 

kommunfullmäktige och Provinstidningen Dalslands artiklar om mötet. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 20 maj 2016 

 

_____________ 
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Dnr KS 2016/225 

KF § 150 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
områden på Karlbergsskolan - 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 (-), vilken inkom till 

kanslienheten den 20 maj 2016, ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående områden på Karlbergsskolan. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-), inkom 20 maj 2016 

 

_____________ 
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KF § 151 Rapport angående beslut och 
åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet 
Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Följande rapport lämnas: 

Anne Sörqvist (C) rapporterar om att hon varit på direktionsmöte med Fyrbodals 

kommunalförbund den 28 april. Håkan Sandberg (L) överlämnar i samband med 

rapporten en fråga till Anne Sörqvist och Fyrbodals kommunalförbund angående 

kommunfullmäktiges uppdrag till kommunalförbundet gällande ombyggnaden av 

väg E45. 

 

Ewa Arvidsson (S) rapporterar om att hon varit på möte med 

Dalslandskommunernas kommunalförbund den 29 april i Bengtsfors. 

 

_____________ 
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KF § 152 Meddelande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelas vid mötet: 

Ordförande informerar om att hon och kommunfullmäktiges presidium varit på 

extra bolagsstämma med Åmåls kommunfastigheter AB samt att de kommer att 

delta i kommande extra bolagsstämma med Stadsnät i Åmål AB. Hela 

kommunfullmäktiges presidium kommer även fortsättningsvis att delta i ÅKABs 

och SÅABs stämmor. 

Ordförande och kommunfullmäktiges presidium avtackar kommunsekreterare 

Irene Larsson som snart går i pension och överlämnar ett persikoträd som gåva 

från Åmåls kommunfullmäktige. 

_____________ 

KF § 153 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


