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Justeringens plats och tid Stadshuset, tisdag 1 november kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 218-240 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 

  

  

Justerare  

 Cajsa Branchetti Hallberg                          Anne Sörqvist 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-10-26 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-02 Datum då anslaget tas ned 2016-11-24 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18:30-20:25 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) x   

Michael Karlsson (S) x              

Ewa Arvidsson (S ) x        

Mikael Norén (S) ----      Linda Strand (S) x 

Olof Eriksson  (S) x       

Lars-Olof Ottosson (C) ----    Emil Radanov (C) x 

Kjell Kaså (C) x       

Christer Törnell (KD) x       

Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) x      

Barbro Axelsson (S) x             

Tommy Lehrman (S) x         

Michael Karlsson (M) x        

Johan Paulsson (M) x   

Ulla Berne (M) x       

Ingvar Larsson (S) ----   Anette Andersson (S)      x 

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x     

Sofia Karlsson (S) x       

Ann Ottosson (M) 
---- 

  Barbro Spjuth (M)  x 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

Håkan Sandberg (L) x          

Jan-Eric Thorin (L) x         

Thomas Olson (L) x       

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

Peter Sund (V) ---- ----------------------------- ---- 

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) ----   Bo-Göran Jonasson (S) x 
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Innehåll 
 

Ärende Sida 

KF § 218 Hälsningsanförande 5 

KF § 219 Kallelse/kungörelse 5 

KF § 220 Justering 5 

KF § 221 Fastställelse av dagordning 6 

KF § 222 Svar på medborgarförslag - HBTQ-certifiering av Åmåls kommun - Angelika 

Lunnari 7 

KF § 223 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 10 

KF § 224 Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2017 - Musikskolan 11 

KF § 225 Revidering av taxa för slamtömning i Åmåls kommun 12 

KF § 226 Delårsrapport januari-augusti 2016 - Samordningsförbundet Bengtsfors, 

Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 13 

KF § 227 Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 14 

KF § 228 Inkomna motioner 17 

KF § 229 Inkommen interpellation 18 

KF § 230 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

kommunal hjälp till avhoppare från terrororganisationen IS - Tomas Lindström (-) 19 

KF § 231 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

beslutet att ändra färg på kommunflagga - Tomas Lindström (-) 20 

KF § 232 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

när beslut ska fattas i skolfrågan - Tomas Lindström (-) 21 

KF § 233 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

änder - Tomas Lindström (-) 22 

KF § 234 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden  – Jörgen 

Eliasson (M) 23 

KF § 235 Avsägelse av uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

– Niklas Johansson (C) 24 

KF § 236 Avsägelse av uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

– Patrik Sandvall (M) 25 

KF § 237 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och fritidsnämnden efter Niklas Johansson 

(C) 26 

KF § 238 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Patrik 

Sandvall (M) 27 
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KF § 218 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet 

öppnat. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 219 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 220 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Cajsa 

Branchetti Hallberg (S) och Anne Sörqvist (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset tisdag 1 november kl 15.00. 

__________  
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KF § 221 Fastställelse av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda 

ändringar enligt ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande meddelar följande ändringar av utsänd dagordning: 

 

Under ärendet Meddelande kommer information ges av Michael Karlsson (S) 

angående Åmåls djurpark. 

 

Till ärendet gällande inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 

frågor, har två motioner och fem frågor inkommit till dagens möte. Dessa har 

delats ut på borden. Frågan från Kjell Kaså (C) till kommunstyrelsens ordförande 

Michael Karlsson (S), med diarienummer KS 2016/384, stryks efter Kasås 

begäran. Två inkomna motioner och fyra frågor läggs därmed till dagordningen. 

 

Mötet ajourneras kl 18.40-18.42 för att kopiera och dela ut en sent inkommen 

interpellation från Tomas Lindström till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S). Interpellationen läggs till dagordningen. 

 

Till dagens möte har det inkommit tre avsägelser som ska behandlas. Dessa 

ärenden samt dess fyllnadsval läggs till dagordningen. 

__________  
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Dnr KS 2015/72 

KF § 222 Svar på medborgarförslag - HBTQ-
certifiering av Åmåls kommun - Angelika 
Lunnari 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna fortsätta att driva arbetet 

med HBTQ-frågor i egen regi. Arbetet skall ske med beaktande av de riktlinjer 

som framgår av de av kommunfullmäktige antagna policys mot kränkande 

särbehandling och diskriminering, kommunens jämställdhet- och mångfaldsplan 

samt gällande lagstiftning. 

Åmåls kommun ska inte certifiera sig. Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Åmåls kommun bör HBT-certifiera (gammal 

benämning, nu HBTQ-certifiering) sig inkom från Angelika Lunnari den 25 

februari 2015. Angelika Lunnari framhåller i sitt förslag att Åmåls kommun 

genom att påbörja ett arbete för att HBTQ-certifiera sig kommer att stärka sitt 

ställningstagande för att vara en kommun där alla kan leva på olika sätt utan att 

vara rädd för påhopp eller trakasserier. HBTQ är ett paraplybegrepp för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 

identiteter. 

Ärendet remitterades till kommunens folkhälsostrateg, som föreslog ett bifall till 

förslaget men som alternativ till en HBTQ-certifiering, att vissa enheter främst 

inom vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen 

genomgår en HBTQ-diplomering i Närhälsans regi. 

Ärendet remitterades därefter till personalenheten för synpunkter. En förfrågan 

har skickades ut till kommunens förvaltningar gällande nuläget och hur man ser 

på framtida satsningar. Personalenheten ser att en ökad acceptans för olikheter 

bland kommunens anställda utgör en bra grund för öppenhet och acceptans även 

mot kommuninnevånarna. Det som talar mot ytterligare insatser är att fokus ligger 

på HBTQ som minoritetsgrupp framför andra. En övergripande insats kan komma 

att innebära nedprioritering av de redan befintliga behoven som finns inom 

förvaltningarna. 

Personalenheten presenterade två alternativ till beslut att göra utbildningsinsatser 

inom särskilt utvalda verksamheter likt andra kommuner. 

Ett alternativ till kostsam certifiering är RFSL:s webbaserade utbildning. 

Ett andra alternativ är att avstå från vidare utbildningsinsatser inom HBTQ och att 

förvaltningarna fortsätter att driva frågan utifrån de specifika behov som de ser 

inom sina respektive förvaltningar. 
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterad 12 oktober 2016 § 257 

- Tjänsteskrivelse från personalenheten daterad 21 september 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterad 14 september 2016 § 241 

- Medborgarförslag från Angelika Lunnari inkom 25 februari 2015 

Yrkande 

Kjell Kaså (C) yrkar att medborgarförslaget ska avslås. Ulla Berne (M) och 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Kasås yrkande.  

Sara Vogel-Rödin (MP), Anne Sörqvist (C) och Rolf Lindström (S) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag 

finns till beslut, kommunstyrelsens förslag och Kjell Kasås (C) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Kjell Kasås (C) yrkande 

Med 15 ja-röster och 18 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla Kjell 

Kasås (C) yrkande. 1 ledamot är frånvarande. 1 ledamot avstår. 

Omröstningsresultatet redovisas på sida 9. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Förslagsställaren 

__________
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VOTERINGSLISTA    
KF-sammanträde i Åmåls kommun den 26 oktober 2016 

Ärende nr: 1   Medborgarförslag – HBTQ-certifiering av Åmåls kommun 

Ja=  Bifall till kommunstyrelsens förslag                     

Nej= Bifall till Kjell Kasås (C) yrkande 

                  

Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 

Kurt Svensson (C)     x  

Anne Sörqvist (C)     x   

Sven Callenberg (C)    x  

Michael Karlsson (S )        x   

Ewa Arvidsson (S )            x   

Mikael Norén (S )    Linda Strand (S) x   

Olof Eriksson  (S)     x   

Lars-Olof Ottosson (C)   Emil Radanov (C)  x    

Kjell Kaså (C)           x  

Christer Törnell (KD)    x  

Fredrik Bengtsson (S)   x   

Pertti Rolöf (S)   x   

Barbro Axelsson (S)     x   

Tommy Lehrman (S)                x   

Michael Karlsson (M)          x  

Johan Paulsson (M)     x  

Ulla Berne (M)    x  

Ingvar Larsson (S)   Anette Andersson (S)   x   

Rolf Lindström (S)   x  

Göran Karlsson (S)    x  

Sofia Karlsson (S)  x   

Ann Ottosson (M)  Barbro Spjuth (M)               x     

Alf Alfredsson (SD)      x  

Tomas Lindström (-)            x 

Håkan Sandberg (L)   x  

Jan-Eric Thorin (L)           x  

Thomas Olson (L)        x      

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

Peter Sund (V) -------------------------------------- --- ----- ------ 

Rolf 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)   Bo-Göran Jonasson (S)  x   

Summa antal röster              15 18 1 
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KF § 223 Rapport angående beslut och 
åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, Kommunalförbundet 
Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande hänvisar till information från Fyrbodals kommunalförbund som 

skickats ut med handlingarna. 

_____________ 
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Dnr KS 2016/124 

KF § 224 Taxor och avgifter för 
kommunstyrelsen 2017 - Musikskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en enhetlig avgift på 400 kr/termin för 

instrumenthyra inom musikskolan från och med 1 januari 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016 (§ 161) att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en enhetlig avgift för 

instrumenthyra inom musikskolan för en eventuell korrigering av den avgiften i 

november 2016. 

Kulturenheten har lagt fram ett förslag på enhetlig avgift på 400 kr/termin för 

instrumenthyra inom musikskolan. Kulturenheten vill behålla en hyresavgift 

eftersom det blir slitage på instrumenten och det kostar att underhålla dem. 

Avgiften ska vara enhetlig för alla instrument även om vissa kostar mer i inköp 

och underhåll. Det finns ett begränsat antal hyresinstrument och de billigaste 

instrumenten, t ex gitarr, kommer inte att finnas för uthyrning. 

Spelavgiften i musikskolan kommer från och med 1 januari 2017 att tas bort. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 12 oktober 2016 § 247 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 8 september 2016 

- Protokoll från kommunfullmäktige 22 juni 2016 § 161 

Yrkande 

Sara Vogel-Rödin (MP) och Thomas Olson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att fastställa enhetlig avgift på 400 kr/termin för instrumenthyra 

inom musikskolan från 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag vilket bifallits av Sara Vogel-Rödin (MP) och Thomas 

Olson (L). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2016/335 

KF § 225 Revidering av taxa för slamtömning i 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till slamtömningstaxa för Åmåls 

kommun från och med 1 januari 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Åmåls kommun 

föreslås en höjning enligt bilaga 1, från och med 1 januari 2017. 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som ska drivas 

enligt självkostandsprincipen. Taxan för slamtömning har inte reviderats sedan år 

2011 då senaste entreprenaden startades. 

En ny entreprenad har upphandlats under våren 2016 som omfattar tömning av 

avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för tömningar under 

helger. Kundtjänst och fakturering kommer från och med 1 januari 2017 istället 

att utföras av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 12 oktober 2016 § 252 

- Tjänsteyttrande inkl två bilagor från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

daterad 9 september 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 september 2016 § 91 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut att anta förslag till slamtömningstaxa för 

Åmåls kommun från och med 1 januari 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag vilket bifallits av Christer Törnell (KD) och Michael 

Karlsson (S). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

__________  
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Dnr KS 2016/337 

KF § 226 Delårsrapport januari-augusti 2016 - 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Åmåls kommuns del godkänna 

delårsrapporten för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och 

Årjäng (BÅDESÅ) och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundet fick bidrag från medlemmarna med 5 240 000 kronor och hade 

dessutom 679 000 kronor i eget kapital från 2015. Det betyder att förbundet totalt 

med egna medel har 5 919 000 kronor i tillgångar. Av dessa har man för 2016 

budgeterat 5 540 000 kronor och har för att säkerställa likviditeten ett budgeterat 

överskott om 379 000 kronor. Prognosen för 2016 beror dels på hur 

insatsansvariga kan besätta två vakanta tjänster och ett nytt initiativ kring 

långtidssjukskrivna som inte riktigt är igång. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterat 12 oktober 2016 § 255 

- Delårsrapport januari-augusti 2016 - Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Ekonomienheten 

__________  
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KF § 227 Förteckning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga förteckningen över obesvarade motioner 

och medborgarförslag till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Håkan Sandbergs (L) yrkande om att 

avskriva Lisbeth Vestlunds medborgarförslag som gäller Prideparad under 

Hamnkalaset 2016 (med diarienummer KS 2016/90). 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till förteckningen över obesvarade motioner och 

medborgarförslag per den 15 oktober 2016 för Åmåls kommun som skickats med 

ut i handlingarna. 

 

Under överläggningen meddelar Sven Callenberg (C) att han drar tillbaka sin 

motion gällande tillsättande av tjänst som fiberutvecklare med diarienummer KS 

2015/31. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag per den 15 oktober 

2016 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar att medborgarförslaget från Lisbeth Vestlund (med 

diarienummer KS 2016/90) som gäller Prideparad under Hamnkalaset 2016 ska 

avskrivas med motiveringen att Hamnkalaset 2016 redan ägt rum. 

Mötet ajourneras kl 19.30-19.40. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad. Presidiet finner att 

kommunfullmäktige har möjlighet att avskriva medborgarförslag från vidare 

handläggning utifrån ärendets karaktär. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta 

kanslichefen att läsa upp inlämnat medborgarförslag från Lisbeth Vestlund 

gällande Prideparad på Hamnkalaset 2016. 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Sandbergs (L) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige avslagit yrkandet att avskriva medborgarförslaget om 

Prideparad på Hamnkalaset 2016. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för bifall till Håkan Sandbergs (L) yrkande 

Nej-röst för avslag 

Med 10 ja-röster och 14 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att avslå Håkan 

Sandbergs (L) yrkande. 1 ledamot är frånvarande. 10 ledamöter avstår från att 

rösta. 

Omröstningsresultatet redovisas på sida 16. 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner att Tomas Lindström (-) får lämna följande 

protokollsanteckning i anslutning till omröstningen: 

 

Jag avstår från att delta i den här omröstningen då jag tycker att det är 

regelvidrigt. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar omröstningen avslutad. Ordföranden frågar därefter om 

kommunfullmäktige gällande förteckningen över obesvarade motioner och 

medborgarförslag kan läggas till handlingarna vilket kommunfullmäktige bifaller. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________ 
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VOTERINGSLISTA    
KF-sammanträde i Åmåls kommun den 26 oktober 2016 

Ärende nr: 6 - Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ja= Bifall till Håkan Sandbergs (L) yrkande                    

Nej= Avslag                  

Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 

Kurt Svensson (C)     x  

Anne Sörqvist (C)      x  

Sven Callenberg (C)     x 

Michael Karlsson (S)         x  

Ewa Arvidsson (S)             x  

Mikael Norén (S)    Linda Strand (S)  x  

Olof Eriksson  (S)      x  

Lars-Olof Ottosson (C)   Emil Radanov (C)  x  

Kjell Kaså (C)          x   

Christer Törnell (KD)    x  

Fredrik Bengtsson (S)   x   

Pertti Rolöf (S)   x   

Barbro Axelsson (S)       x 

Tommy Lehrman (S)                 x  

Michael Karlsson (M)         x   

Johan Paulsson (M)     x  

Ulla Berne (M)   x   

Ingvar Larsson (S)   Anette Andersson (S)     x 

Rolf Lindström (S)    x 

Göran Karlsson (S)     x 

Sofia Karlsson (S)    x 

Ann Ottosson (M)  Barbro Spjuth (M)              x   

Alf Alfredsson (SD)       x 

Tomas Lindström (-)        x 

Håkan Sandberg (L)  x   

Jan-Eric Thorin (L)          x   

Thomas Olson (L)        x  

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

Peter Sund (V) -------------------------------------- --- ----- ------ 

Rolf 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)   Bo-Göran Jonasson (S)    x 

Summa antal röster                 10                14   10 
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KF § 228 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna från Tomas Lindström (-) 

och Emil Radanov (C) till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att två motioner inkommit till dagens möte enligt nedan. 

Dessa har delats ut på borden inför dagens möte. 

1. Motion från Tomas Lindström (-) gällande att begränsa rätten till tiggeri i 

Åmåls kommun, diarienummer KS 2016/383, inkommen 21 oktober 2016. 

2. Motion från Emil Radanov (C) gällande högskolan på hemmaplan, 

diarienummer KS 2016/389, daterad 25 oktober 2016. 

Tomas Lindström (-) och Emil Radanov (C) redogör kort för innebörden i sina 

motioner för kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 229 Inkommen interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den kommer 

att besvaras på nästa möte. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att en interpellation har inkommit till dagens möte enligt 

nedan. Den har delats ut på borden. 

 Interpellation från Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) gällande annonsering för att hitta 

entreprenör att köra båtturer mellan Säffle och Åmål, diarienummer KS 

2016/383, inkommen 21 oktober 2016. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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Dnr KS 2016/380 

KF § 230 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
kommunal hjälp till avhoppare från 
terrororganisationen IS - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande kommunal 

hjälp till avhoppare från terrororganisationen IS. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-)  inkom 21 oktober 2016 

 

__________ 
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Dnr KS 2016/381 

KF § 231 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
beslutet att ändra färg på kommunflagga - 
Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående beslutet 

att ändra färg på kommunflagga. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 21 oktober 2016 

__________ 
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Dnr KS 2016/382 

KF § 232 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående när 
beslut ska fattas i skolfrågan - Tomas 
Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående när beslut 

ska fattas i skolfrågan. 

  

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 21 oktober 2016 

__________ 
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Dnr KS 2016/223 

KF § 233 Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) angående 
änder - Tomas Lindström (-) 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående änder. 

  

Ordföranden förklarar att frågan inte ryms inom kommunens ansvarsområde och 

beslutar att frågan inte får ställas. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 21 oktober 2016 

__________ 
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Dnr KS 2016/374 

KF § 234 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden  
– Jörgen Eliasson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Jörgen Eliassons (M) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eliassons (M) har i skrivelse daterad den 20 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ulla Berne (M) ber att få återkomma med förslag till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Jörgen Eliasson 

_____________ 
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Dnr KS 2016/379 

KF § 235 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål – Niklas 
Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Niklas Johanssons avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Johansson (C) har i skrivelse som inkom 21 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Lönekontoret 

Niklas Johansson  

_____________ 
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Dnr KS 2016/373 

KF § 236 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål – Patrik 
Sandvall (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Patrik Sandvalls (M) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sandvall (M) har i skrivelse som inkom 19 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Lönekontoret 

Patrik Sandvall 

_____________ 
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Dnr KS 2016/379 

KF § 237 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden efter Niklas Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Olof Ottosson (C) som ny ledamot i 

teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Niklas Johansson (C) för resterande 

tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Johansson (C) har i skrivelse som inkom 21 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.  

Yrkande 

Anne Sörqvist (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Lars-Olof Ottosson, 

Rolfkärrs gård 210, 662 98 Tösse, som ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden 

Säffle-Åmål efter Niklas Johansson (C) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Lars-Olof Ottosson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/373 

KF § 238 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Patrik 
Sandvall (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Olle Bring (M) som ny ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden efter Patrik Sandvall (M) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sandvall (M) har i skrivelse som inkom 19 oktober 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Yrkande 

Ulla Berne (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Olle Bring, Fjällbacka 6, 662 

31 Åmål, till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Patrik 

Sandvall (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

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 Olle Bring (M) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. Omröstning 

begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Omröstning 

De för mötet valda justerarna Cajsa Branchetti Hallberg (S) och Anne Sörqvist 

(C) 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 34. 1 valsedel är ogiltig. 12 

ledamöter avstår från att rösta.  

Med 12 röster för Olle Bring (M) och 1 röst för Tomas Lindström (-) beslutar 

kommunfullmäktige att bifalla Ulla Bernes (M) förslag. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Olle Bring 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-10-26  28 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 239 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) bemöter de frågor kring 

Åmåls djurpark som ställts i bland annat Provinstidningen Dalsland och i sociala 

medier de senaste dagarna. 

_____________ 
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KF § 240 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


