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Justeringens plats och tid Stadshuset, fredag 9 december kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 241-257 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Barbro Axelsson (S)                        Kurt Svensson (C) 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2016-11-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-13 Datum då anslaget tas ned 2017-01-04 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 17:30-21:20 

Ajournering kl. 20:00-20:43, kl. 20:57-21:09 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Lennart Hansson (L), ordförande kommunrevisionen § 246 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) x        

Anne Sörqvist (C)       Emil Radanov (C) x 

Sven Callenberg (C) § 244-257   

Michael Karlsson (S) x              

Ewa Arvidsson (S ) x        

Mikael Norén (S) x   

Olof Eriksson  (S) x       

Lars-Olof Ottosson (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) § 248-257       

Ingvar Larsson (S) ----   -------------------------- ---- 

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) ----   Klas Häggström (L)     § 241-252 

Thomas Olson (L) x       

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

Peter Sund (V) x   

Bobo Bergström (V) x        

Christer Örtegren (S) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S) x       

Leif Aronsson (C) ----    Kjell-Åke Wivatt (C) x 

Lotta Robertsson Harén (MP) x        

Laila Andrén (S) x   
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Innehåll 
 

Ärende Sida 

KF § 241 Hälsningsanförande 4 

KF § 242 Kallelse/kungörelse 4 

KF § 243 Justering 4 

KF § 244 Fastställelse av dagordning 5 

KF § 245 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

gällande annonsering för att hitta entreprenör för att köra båtturer mellan Säffle och 

Åmål från Tomas Lindström (-) 6 

KF § 246 Delårsrapport efter 31 augusti 2016 för Åmåls kommun 7 

KF § 247 Delårsrapport efter 30 juni 2016 och revisionsrapport - Fyrbodals 

kommunalförbund 8 

KF § 248 Förskoleklass - årskurs 6 skola inklusive särskola och fritidshem i centralorten 9 

KF § 249 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Cyril 

Nouvel (S) 15 

KF § 250 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Cyril Nouvel 

(S) 16 

KF § 251 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Robbin Larsson 

(V) 17 

KF § 252 Val av 1:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för 

perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 18 

KF § 253 Inkomna motioner 19 

KF § 254 Inkomna medborgarförslag 20 

KF § 255 Inkommen interpellation 21 

KF § 256 Meddelanden 22 

KF § 257 Avslutning 23 
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KF § 241 Hälsningsanförande 
 

Ordföranden Laila Andrén (S) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och 

förklarar mötet öppnat. 

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 242 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

__________  

 

KF § 243 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Barbro 

Axelsson (S) och Kurt Svensson (C). 

 

Justeringen föreslås äga rum på stadshuset onsdag 7 december kl 15.00. 

__________  
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KF § 244 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 lämnas information från Fyrbodals 

kommunalförbunds direktionsmöte från 17 november 2016. Denna 

information har delats ut på borden. 

 

 Till ärendet Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 

frågor, har tre motioner och en interpellation inkommit till dagens möte. 

Dessa har delats ut på borden. Två medborgarförslag har också inkommit 

som skickats ut med handlingarna. 

 

 Ärende 6 och 7 som båda två gäller fyllnadsval som ersättare till barn- 

och utbildningsnämnden föreslås behandlas som ett ärende. 

 

 

Kanslichef Ida Rådman informerar kommunfullmäktiges ledamöter och åhörare 

om utrymningsvägar i stadshuset. 

 

Vidare informerar Ida Rådman om gällande ordningsregler vid 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

__________  
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Dnr KS 2016/391 

KF § 245 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) gällande 
annonsering för att hitta entreprenör för att 
köra båtturer mellan Säffle och Åmål  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har den 26 oktober 2016 inlämnat interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande annonsering för att 

hitta entreprenör för att köra båtturer mellan Säffle och Åmål under sommaren 

2016. Interpellationen hade anmälts till kommunfullmäktiges möte den 26 

oktober 2016. Interpellationssvar har inkommit från Michael Karlsson (S) den 29 

november 2016 och delats ut på borden vid dagens möte. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) daterad 26 oktober 2016 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) inkom den 29 november 2016 

__________
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Dnr KS 2016/356 

KF § 246 Delårsrapport efter 31 augusti 2016 
för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Åmåls kommun och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång under budgetåret ska kommunen upprätta en delårsrapport. 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat. Upplysningar ska lämnas om sådana 

förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller 

ställning och sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har 

inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under januari-augusti 2016 uppgår till 

64,3 miljoner kronor, att jämföra med 21,1 miljoner kronor motsvarande period 

föregående år. 

Beräknat helårsresultat uppgår till 17,4 miljoner kronor. Jämfört med budget är 

detta en avvikelse på plus 6,4 miljoner kronor. 

Balanskravsprognosen för det justerade helårsresultatet pekar mot att balanskravet 

kommer att nås under 2016. 

Investeringar har genomförts till ett belopp av 10,1 miljoner kronor att jämföras 

med budget på 44,8 miljoner kronor. Budgetavvikelse har beräknats till 5,4 

miljoner kronor på helårsbasis. 

Kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson (L) kommenterar revisionens 

synpunkter på delårsrapporten som kommer att behandlas på nästa möte. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av controller Inger Bergh daterad 17 oktober 2016 

- Delårsrapport 2016-08-31 Åmåls kommun, daterad 14 oktober 2016 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen  daterat 8 november 2016 § 267 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till att godkänna 

delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2016/370 

KF § 247 Delårsrapport efter 30 juni 2016 och 
revisionsrapport - Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten för Åmåls kommuns del och lägger 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Det redovisade resultatet efter 30 juni 2016 är på minus 634 000 kronor och är i 

enlighet med prognosen. Det beräknade helårsresultatet på minus 1 102 000 

kronor är cirka 400 000 kronor bättre än det prognostiserade resultatet. 

Förbättringen är hänförlig till minskade personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport efter 30 juni 2016 - Fyrbodals kommunalförbund 

- Lekmannarevisorernas bedömning av delårsrapporten daterad 5 oktober 2016 

- Granskning av delårsrapport av KPMG daterad 23 augusti 2016 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 8 november 2016 § 268 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2016/394 

KF § 248 Förskoleklass - årskurs 6 skola 
inklusive särskola och fritidshem i centralorten 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt arbete med: 

En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra åt styrgruppen för skolans 

utveckling att ta fram följande underlag: 

- hyreskostnad 

- kostnader för åtgärder utanför skolområdet 

- ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun 

- förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering 

- förslag till ägardirektiv till ÅKAB vad gäller byggnation 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 

- en kostnadskalkyl på renovering av Rösparksskolan med eventuell 

komplettering för att klara upp till 800 elever 

- kostnader för renovering av Tösse skola, Kristinebergsskolan och övriga objekt 

som kan ha ett behov av investeringar bland annat Södra skolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014 

har barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola, område B, hanterat 

följande stora åtgärder och insatser efter beslut av berörda politiska instanser: 

- Utrymning i etapper till provisoriska lokaler under våren 2014 (cafeterian på 

Ishallen, församlingshemmet, Vikenborg m fl) 

- i samverkan med ÅKAB uppfört en modulskola vid Rösvallen sommaren 2014 

- inflyttning, anpassningar av lokaler (slöjdsalar, expedition, 

skolhälsovårdsmottagning, arbetsrum/platser för personal mm) och arbete med 

schemaläggning och organisation för att anpassa verksamheten efter förändrade 

förutsättningar under hösten 2014 

Processen kring alternativ för Rösparksskolan startade i november 2014, fortsatte 

under vintern och våren 2015 med medborgardialogen Tyck till om skolan där 

Åmåls kommun bjöd in till en serie dialogmöten. I mars 2015 tillsattes en politisk 

styrgrupp av kommunstyrelsens arbetsutskott bestående av barn- och 

utbildningsnämndens presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Styrgruppen för skolan utveckling har haft följande utredningsuppdrag: 

markundersökning, markyta, trafikutredning, storkök, gymnastiksal/idrottshall  
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Forts § 248 

 

och eventuellt användande av moduler. Styrgruppen har tagit hänsyn till 

hållbarhetsperspektiv, miljöperspektiv och flexibilitet i lokalutnyttjandet. 

Redovisningar av utredningsuppdragen har genomförts den 1 oktober 2015 till 

styrgruppen, den 20 oktober 2015 till allmänhet och skolpersonal samt den 28 

oktober 2015 till kommunfullmäktige. 

Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige under hösten 2015 

genomfördes en omorganisation inom skolan i Åmåls kommun. Från och med 

läsåret 2016/2017 har enheten grundskola en organisation som innebär att fr.o.m. 

läsåret 2018/2019 är Rösparksskolan en F - åk 3 skola och Södra skolan en åk 4 - 

6 skola inkl. särskola. På båda skolorna finns fritidshem. Det visade sig vara den 

bästa genomförbara lösningen med hänsyn till lokaler och tillgång till behörig 

personal samt övriga för- och nackdelar, vilka vägts mot varandra.  Den nya 

organisationen är fullt utbyggd hösten 2018 och utgör underlag för arbetet med att 

ta fram en kostnadskalkyl för alternativet med två skolor i centralorten. 

Kommunfullmäktige fattade den 23 mars 2016 ett beslut att inrikta det fortsatta 

arbetet mot en (1) F - åk 6 skola inkl. fritidshem och särskola i centralorten. 

PEAB upphandlades som partneringentreprenör i maj 2016. Utifrån 

inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige samt styrgruppens inriktningsbeslut, 

som presenteras nedan, har ÅKAB tillsammans med PEAB arbetat med att ta 

fram ekonomiska underlag. 

Följande inriktningsbeslut har fattats av styrgruppen: 

- Åmåls kommun ska bygga en skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive 

fritidshem och särskola. 

- Skolbyggnadens stomme ska vara i betong och stål. 

- Skolan ska byggas utifrån en prognos på 800 elever. 

- Antal kvadratmeter per elev ska vara 11 m2, exklusive lokaler för idrott, 

musikskola samt storkök. 

- Miljöcertifieringen ska vara mot nivån Silver. Certifiering ska inte göras. 

Inriktningen ska vara mot en giftfri skola. 

- Lokalyta för musikskolan, på cirka 90 kvm, ska finnas utöver behov för skolans 

verksamhet. 

- Uppvärmning ska ske genom bergvärme inklusive tillgång till frikyla 

(aircondition). Eventuellt användande av solenergi för att driva bergvärmen får 

utredas vid senare tidpunkt. 

- Till skolan ska en idrottshall med läktare samt en gymnastiksal byggas. 

- Flytt av Björkens förskola ska ske till en platsbyggd lokal, till skogsområdet vid 

Kristinebergs förskola. 

- Skolans storkök ska byggas för att tillgodose både skolans behov och 

Åmålsgårdens behov. 
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Forts § 248 

 

- Skolan ska byggas för att kunna tillgodose Åmåls kommuns behov av särskola 

(träningsskola). 

- Idrottshallen ska byggas med 7 meter fri höjd till taket. 

Information till barn- och utbildningsnämnden i ärendet har getts löpande i 

processen med särskild information vid följande tillfällen: 

17 juni 2015, 25 augusti 2015, 22 oktober 2015, 15 december 2015, 27 januari 

2016, 21 juni 2016, 29 september 2016 och 

27 oktober 2016. 

  

Information till kommunfullmäktige i ärendet har getts vid följande tillfällen: 

28 januari 2015, 28 oktober 2015, 16 december 2015, 27 januari 2016, 28 

september 2016 och 26 oktober 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 november 2016 att föreslå 

kommunstyrelsen att ta beslut om fortsatt arbete med EN Förskoleklass – åk 6 

skola, inklusive särskola och fritidshem i centralorten (BUN § 163). 

Klas Häggström (L), Ann Ottosson (M), Peter Vestlund (L) och Charles 

MacWange (KD) reserverade sig mot beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2016 (KSAU § 

164) att lämna följande förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om fortsatt arbete 

med: 

En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrgruppen för 

skolans utveckling att ta fram följande underlag: 

- hyreskostnad 

- kostnader för åtgärder utanför skolområdet 

- ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun 

- förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering 

- förslag till ägardirektiv till ÅKAB vad gäller byggnation 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 
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Forts § 248 

 

Vid beslut om fortsatte arbete med En Förskoleklass – åk 6 skola, inklusive 

särskola och fritidshem i centralorten beslutar kommunstyrelsen att föreslå  

kommunfullmäktige att ge styrgruppen för skolans utveckling i uppdrag att ta 

fram underlag för nyttjande av Södra skolans fastighet samt kostnad för detta. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en 

detaljplanändring för Södra skolan. 

 

Jan-Erik Thorin (L) avstod från att delta i beslutet i arbetsutskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2016 § 282 och lämnade 

följande förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om fortsatt arbete 

med: 

En Förskoleklass – åk 6 skola, inkl särskola och fritidshem i centralorten 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrgruppen för 

skolans utveckling att ta fram följande underlag: 

- hyreskostnad 

- kostnader för åtgärder utanför skolområdet 

- ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun 

- förslag till ägardirektiv för ÅKAB vad gäller finansiering 

- förslag till ägardirektiv till ÅKAB vad gäller byggnation 

- tidsplan för besluts- och genomförandeprocess 

- en kostnadskalkyl på renovering av Rösparksskolan med eventuell 

komplettering för att klara upp till 800 elever 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 282 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 164 daterat 9 november 

2016 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 163 daterat 7 november 2016 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 1 november 

2016 

- Bilaga 1 Protokoll Styrgrupp 8 maj 2015 

- Bilaga 2 Protokoll Styrgrupp 1 oktober 2015 

- Bilaga 3 Protokoll Styrgrupp 25 november 2015 

- Bilaga 4 Protokoll Styrgrupp 11 oktober 2016 
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- Bilaga 5 Protokoll Styrgrupp 25 oktober 2016 

- Bilaga 6 Sammanställning beslut i ärendet 

- Bilaga 7 Trafikutredning 

- Bilaga 8 VA-utredning 

- Bilaga 9 Markutredning 

- Bilaga 10 Utredning markyta 

- Bilaga 11 Befolkningsprognos 13 maj 2016 

- Bilaga 12 Befolkningsprognos 30 september 2016 

- Bilaga 13 Skiss, förslag En förskoleklass – åk 6 skola inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 14 Skiss, förslag Två skolor; Rösparksskolan Förskoleklass – åk 3 skola 

inkl fritidshem 

- Bilaga 15 Skiss, förslag Två skolor; Södra skolan åk 4 – 6 inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 16 Kostnadskalkyl En förskoleklass – åk 6 skola inkl särskola och 

fritidshem 

- Bilaga 17 Kostnadskalkyl Två skolor; 

Rösparksskolan Förskoleklass – åk 3 skola inkl fritidshem 

Södra skolan åk 4 – 6 inkl särskola och fritidshem 

  

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Fredrik Bengtsson (S), Lotta Robertsson-Harén (MP), 

Christer Törnell (KD), Olle Eriksson (S), Sara Vogel-Rödin (MP), Ewa Arvidsson 

(S), Lars Ottosson (C), Sven Callenberg (C) och Kjell Kaså (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Tomas Lindström (-) yrkar på återremiss för att utreda om det är möjligt att 

renovera Rösa. Om inte, bygga ny liten skola på Rösvallen. Renovering av Södra 

får vänta. Inte riva Rösa. 

Thomas Olson (L) yrkar att första meningen gällande en skola stryks i förslaget 

till beslut från kommunstyrelsen samt kompletteras med att kostnader måste tas 

fram för nödvändiga renoveringar för skolan Södra skolan. 

Lars Ottosson (C) yrkar i tillägg att styrgruppen ska ta fram kostnader för 

renovering av Tösse skola, Kristinebergsskolan och övriga objekt som kan ha ett 

behov av investeringar bland annat Södra skolan. 

Håkan Sandberg (L) yrkar i tillägg att renovering av Rösparksskolan utreds, 

nybyggnad av Rösparksskolan för 300 elever utreds, planering av tillbyggnad av 

2x150 elevplatser vid Rösparken utreds. 

Ajournering kl. 20:00-20:43 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Lars Ottossons (C) tilläggsyrkande. 
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Forts § 248 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att debatten är avslutad och meddelar att först kommer 

återremissyrkandet från Tomas Lindström (-) att behandlas, därefter kommer en 

ajournering att ske för att därefter behandla de tre andra yrkandena.  

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet från Tomas Lindström (-) 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ajournering kl 20:57-21:09. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning som ordföranden 

föreslår: först kommer Thomas Olsons (L) yrkande att ställas mot 

kommunstyrelsens förslag. Därefter kommer ordföranden att fråga 

kommunfullmäktige om att godkänna de två tilläggsyrkandena. 

Ordföranden ställer proposition på Thomas Olsons (L) yrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit 

kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Olson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Lars Ottosson (C) ska godkännas 

och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet. 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Håkan Sandberg (L) ska godkännas 

och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 

förslag med tilläggsyrkandet från Lars Ottosson (C). 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________ 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-11-30  15 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/410 

KF § 249 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden - Cyril Nouvel 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Cyril Nouvels (S) avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Cyril Nouvel (S) har i skrivelse daterad den 8 november 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Cyril Nouvel 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/410 

KF § 250 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Cyril Nouvel (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Bertilsson (S) som ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden efter Cyril Nouvel (S) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Cyril Nouvel (S) har i skrivelse daterad den 8 november 2016, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Maria Bertilsson (S), 

Amnebyn 310, 662 98 Åmål, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Cyril Nouvel (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Maria Bertilsson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2016/296 

KF § 251 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Robbin Larsson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Charlotte Örtegren (S) som ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Robbin Larsson (V) för resterande 

tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Robbin Larsson (V) har i skrivelse daterad den 5 maj 2016, avsagt sig sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2016 § 194 att bevilja Robbin 

Larssons (V) avsägelse. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Ann-Charlotte Örtegren 

(S), Lindknappane 101, 662 95 Fengersfors, som ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Robbin Larsson (V) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ann-Charlotte Örtegren 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2010/224 

KF § 252 Val av 1:e vice ordförande i teknik- 
och fritidsnämnden Säffle-Åmål för perioden 1 
januari 2017 – 31 december 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Norén (S) som 1:e vice ordförande i 

teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för perioden 1 januari 2017 – 31 

december 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt samarbetsavtal mellan Säffle och Åmåls kommuner för den gemensamma 

teknik- och fritidsnämnden ska val förrättas vid mandatperiodens början för 

ordförande och vice ordförande att gälla för två år i taget. Ordförande och vice 

ordförande ska komma från var sin kommun och ordförandeskapet skiftar mellan 

dem efter två år, då nytt val förrättas. 

 

Mikael Norén (S) från Åmåls kommun har varit ordförande i teknik- och 

fritidsnämnden sedan 1 januari 2015. Vice ordförande sedan 1 januari 2015 har 

Andreas Alerfors (M) från Säffle kommun varit. 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Mikael Norén (S) som 

1:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för perioden 1 

januari 2017 – 31 december 2018. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Mikael Norén 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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KF § 253 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen från Tomas Lindström (-) 

och motionen från Kjell Kaså (C) till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Dessa har delats ut på borden inför dagens möte. 

 

1. Motion från Tomas Lindström (-) gällande att ta bort möjligheten i Åmåls 

kommun för pensionerande politiker att få pension samtidigt som man arbetar i ett 

eget aktiebolag, diarienummer KS 2016/423, daterad 25 november 2016 

2. Motion från Tomas Lindström (-) gällande att kommunfullmäktige ska 

protokollföra frågor och interpellationer i sin helhet, diarienummer KS 2016/422, 

daterad 25 november 2016 

3. Motion från Kjell Kaså (C) gällande att utreda möjligheter och ekonomiska 

förutsättningar för att bygga laddstolpar till elbilar med bidrag från 

Naturvårdsverket i centrala Åmål, diarienummer KS 2016/426, daterad 29 

november 2016. 

 

Tomas Lindström (-) har meddelat ordföranden att han tar tillbaka motionen 

gällande att kommunfullmäktige ska protokollföra frågor och interpellationer i sin 

helhet. 

Tomas Lindström (-) och Kjell Kaså (C) berättar kort om sina motioner. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 254 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att två medborgarförslag har inkommit till dagens möte 

enligt nedan. Dessa har skickats ut med handlingarna. 

 

1. Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund gällande att arrangera Åmål Pride 

2017, diarienummer KS 2016/413, inkommen 14 november 2016. 

2. Medborgarförslag från Hans Wikström gällande att digitalisera gamla 

åmålsbilder, diarienummer KS 2016/415, inkommen 16 november 2016. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 255 Inkommen interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

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 hög arbetslöshet i Åmåls 

kommun, diarienummer KS 2016/424, inkommen 25 november 2016. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 256 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelande behandlas: 

- Rapport gällande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 

och service kvartal 3, från vård- och omsorgsnämnden 

 

- Inkommen revisionsrapport gällande delårsrapport för Åmåls kommun 

 

- Meddelande från teknik- och fritidsförvaltningen gällande att teknik- och 

fritidsförvaltningen tar över kundtjänsten för slamtömning från entreprenören 

Ragn-Sells den 1 april 2017 istället för 1 januari 2017 som tidigare meddelats. 

 

- Direktionsmötet 17 november 2016 i korthet – skrivelse från Fyrbodals 

kommunalförbund 

_____________ 
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KF § 257 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


