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Justeringens plats och tid Stadshuset, tisdag 31 januari kl. 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1- 22 

 Ida Tornestrand 

          

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

  Rolf Lindström (S)                                        Ulla Berne (M) 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-01-25 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-31 Datum då anslaget tas ned 2017-02-22 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Stadshuset kl. 18.30-21.15 

Ajournering kl 20.15-20.25, kl 21.07-21.10 

 

 

  
  
  
Beslutande Enligt förteckning sidan 2 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Tom Gustavsson, Industriföreningen, § 5 

Roar Strömsheim, Åmål Handel, § 5 
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Beslutande 

 

Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande 

Kurt Svensson (C) ----     Emil Radanov (C)  x 

Anne Sörqvist (C) x        

Sven Callenberg (C) x    

Michael Karlsson (S) x              

Ewa Arvidsson (S)  §§ 1-8      

Mikael Norén (S) x        

Olof Eriksson  (S) x       

Lars-Olov Ottosson (C) x      

Kjell Kaså (C) x       

Christer Törnell (KD) x       

Fredrik Bengtsson (S) x   

Pertti Rolöf (S) ----    Linda Strand (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) ----     Tina Manner (S)  x 

Rolf Lindström (S) x         

Göran Karlsson (S) x       

Sofia Karlsson (S) x       

Ann Ottosson (M) ----   Jörgen Eliasson (M) x 

Alf Alfredsson (SD) x      

Tomas Lindström (-) x       

Håkan Sandberg (L) x          

Jan-Eric Thorin (L)  §§ 1-8         

Thomas Olson (L) x       

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

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

Bobo Bergström (V) ----   -------------------------  

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 § 1 Hälsningsanförande 5 

KF § 2 Kallelse/kungörelse 5 

KF § 3 Justering 5 

KF § 4 Fastställelse av dagordning 6 

KF § 5 Information om näringslivet i Åmåls kommun 7 

KF § 6 Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) 

från Tomas Lindström (-) gällande hög arbetslöshet i Åmål 8 

KF § 7 Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) 

från Håkan Sandberg (L) om investeringsbelopp och kostnader för en ny skola 9 

KF § 8 Svar på interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Mikael Norén 

(S) från Håkan Sandberg (L) om avverkade träd på Örnäs 10 

KF § 9 Byte av datum för kommunfullmäktiges möte i april 2017 11 

KF § 10 Inkomna motioner 12 

KF § 11 Inkomna medborgarförslag 13 

KF § 12 Svar på fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående kostnad för tak på ”Huset”- Tomas Lindström (-) 14 

KF 13 § Svar på fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående kostnad för tak på ”HC” (Seaside)- Tomas Lindström (-) 15 

KF § 14 Svar på fråga ställd till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) om 

när en interpellation ska besvaras- Tomas Lindström (-) 16 

KF § 15 Svar på fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

angående Åmåls kommuns filosofi om bland annat luciafirande och skolavslutningar i 

kyrkor- Tomas Lindström (-) 17 

KF § 16 Svar på fråga ställd till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) om 

hantering av besvarande på interpellation och fråga med samma frågeställning- Tomas 

Lindström (-) 18 

KF § 17 Inkommen interpellation 19 

KF § 18 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Peter Håkansson (C) 20 

KF § 19 Fyllnadsval efter Peter Håkansson (C) av: 21 

 vice ordförande i Åmåls kommunfastigheter AB 21 

 vice ordförande i Stadsnät i Åmål AB 21 

 ledamot i barn- och utbildningsnämnden 21 
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 ersättare i teknik- och fritidsnämnden 21 

KF § 20 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 23 

KF § 21 Meddelanden 24 

KF § 22 Avslutning 25 
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KF § 1 Hälsningsanförande 
 

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

förklarar mötet öppnat.  

Upprop förrättas.  

__________ 

 

KF § 2 Kallelse/kungörelse 
 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kallat och kungjort. 

__________  

 

KF § 3 Justering 
 

För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf 

Lindström (S) och Ulla Berne (M). 

 

Justeringen beslutas äga rum på stadshuset tisdag 31 januari kl 15.00. 

__________  
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KF § 4 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: 

 

 

 Till ärendet Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 

frågor, har fem motioner och tre medborgarförslag inkommit och skickats 

ut med handlingarna. Dessutom har det inkommit och delats ut till dagens 

möte; fyra motioner, en interpellation samt fem frågor. Dessa inkomna 

handlingar kommer att behandlas under ärende 6 på dagordningen. 

 

 En avsägelse har inkommit inför dagens möte som inte finns med på 

utsänd dagordning. Den avsägelsen samt tillhörande fyllnadsval läggs till 

dagordningen och kommer att behandlas som ärende 7 respektive 7A. 

 

__________  
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KF § 5 Information om näringslivet i Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för besöket och informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tom Börjesson från Åmåls industriförening och Roar Strömsheim från Åmål 

Handel besöker kommunfullmäktige och informerar om sina föreningar. 

Åmåls industriförening består av 28 företag som tillsammans har 826 anställda. 

Föreningen arbetar bland annat med stipendier, studiebesök från skolor, 

medlemsaktiviteter och föreläsningar. 

Åmål Handel har 63 medlemmar som totalt har 350 anställda. Åmål Handel har 

en aktiv styrelse med stort engagemang hos medlemmarna. Bland annat har 

föreningen en egen hemsida och en kundklubb. De arrangerar kurser för 

medlemmarna och aktiviteter året runt exempelvis Tjejkväll, Åmålsdagen och 

Black Friday. 

__________
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Dnr KS 2016/424 

KF § 6 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson 
(S) från Tomas Lindström (-) gällande hög 
arbetslöshet i Åmål  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) har den 25 november 2016 lämnat in en interpellation ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande vad majoriteten 

gör åt den höga arbetslösheten i Åmål. Interpellationen anmäldes till 

kommunfullmäktiges möte den 30 november 2016. 

Interpellationssvar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) den 16 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) inkom 25 november 2016 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) inkom 16 januari 2017 

__________  
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Dnr KS 2016/433 

KF § 7 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson 
(S) från Håkan Sandberg (L) om 
investeringsbelopp och kostnader för en ny 
skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet är avslutat och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har den 2 december 2016 lämnat in en interpellation ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om vad han ser som 

godtagbara investeringsbelopp och kostnader för en ny skola. Interpellationen 

anmäldes till kommunfullmäktiges möte den 14 december 2016. 

Interpellationssvar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) den 16 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Håkan Sandberg (L) inkom 2 december 2016 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) inkom 16 januari 2017 

__________  
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Dnr KS 2016/444 

KF § 8 Svar på interpellation till teknik- och 
fritidsnämndens ordförande Mikael Norén (S) 
från Håkan Sandberg (L) om avverkade träd på 
Örnäs 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet är avslutat och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har den 13 december 2016 lämnat in en interpellation ställd 

till dåvarande ordförande i teknik- och fritidsnämndens Mikael Norén (S) om 

avverkade träd på Örnäs. Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktiges 

möte den 14 december 2016. 

Interpellationssvar har inkommit från teknik- och fritidsnämndens ordförande 

Mikael Norén (S) den 12 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Håkan Sandberg (L) inkom 13 december 2016 

- Interpellationssvar från Mikael Norén (S) inkom 12 januari 2017 

__________  
 

Mötet ajourneras kl 20.15-20.25  
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Dnr KS 2016/311 

KF § 9 Byte av datum för kommunfullmäktiges 
möte i april 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att flytta kommunfullmäktiges möte den 26 april 

2017 till den 27 april 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar kommunfullmäktige om en planerad regional 

samverkansövning i krisberedskap som kommer att äga rum under dagen och 

kvällen den 26 april i Åmåls kommun. Förtroendevalda i krisledningsnämnden, 

som även är ledamöter i kommunfullmäktige kommer att delta i övningen. Även 

kommunchef, kanslichef och kommunsekreterare deltar i övningen.  

För att undvika att övningen kolliderar med kommunfullmäktiges inplanerade 

möte den 26 april 2017 föreslår ordföranden att kommunfullmäktiges möte byter 

datum och flyttar till torsdag den 27 april 2017, vilket kommunfullmäktige 

godkänner. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Provinstidningen Dalsland 

IT-enheten 

_____________ 

 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-25  12 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 10 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna från Fredrik Bengtsson (S), 

Håkan Sandberg (L), Jan-Eric Thorin (L), Lars-Olov Ottosson (C) och Michael 

Karlsson (M) till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Fem av dem har skickats ut med handlingarna. Fyra av dem har delats ut på 

borden inför dagens möte. 

1. Motion från Fredrik Bengtsson (S) om att utreda möjligheter till någon slags 

”fartdämpare” vid norra infarten till Åmål vid korsningen 

Lunnegatan/Kungsgatan, diarienummer KS 2016/469, inkom 22 december 2016. 

2. Motion från Fredrik Bengtsson (S) om att se över möjligheter att anlägga ett 

övergångsställe bredvid gamla Mekonomen (Karlstadsvägen), diarienummer KS 

2016/470, inkom 22 december 2016. 

3. Motion från Fredrik Bengtsson (S) om att se över möjligheterna att anlägga 

ytterligare ett övergångsställe i korsningen Västerlånggatan/Mellanbrogatan, 

diarienummer KS 2016/471, inkom 22 december 2016. 

4. Motion från Fredrik Bengtsson (S) om att utreda möjligheten att anlägga 

ytterligare ett övergångsställe i närheten av korsningen Hjeltegatan/Nybrogatan, 

diarienummer KS 2016/472, inkom 22 december 2016. 

5. Motion från Håkan Sandberg (L) om utvärdering av samverkan i Säffle och 

Åmåls kommuns gemensamma teknik- och fritidsnämnd, diarienummer KS 

2017/29, inkom 4 januari 2017. 

6. Motion från Jan-Eric Thorin (L) om att rusta upp djurkyrkogården, 

diarienummer KS 2017/78, inkom 23 januari 2017. 

7. Motion från Lars-Olov Ottosson (C) om översyn av krav på avisering av 

slamtömning, diarienummer 2017/79, inkom 24 januari 2017. 

8. Motion från Lars-Olov Ottosson (C) om utökat intervall för slamtömning 

baserat på slamavskiljarens storlek samt antal personer i hushållet, diarienummer 

KS 2017/80, inkom 24 januari 2017. 

9. Motion från Michael Karlsson (M) om organisationsförändring kring bygg- och 

miljönämnden, diarienummer KS 2017/82, inkom 25 januari 2017. 

Fredrik Bengtsson (S), Håkan Sandberg (L), Lars-Olov Ottosson (C) och Michael 

Karlsson (M) redogör kort för innebörden i sina motioner för 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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KF § 11 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslagen från Lisbeth 

Vestlund och Sven-Åke Runelid till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att tre medborgarförslag har inkommit till dagens möte 

enligt nedan. De har skickats ut med handlingarna.  

1. Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund om att ta med i planeringen att en 

skolträdgård ska finnas med i projekteringen till den nya skolan, diarienummer 

KS 2017/4, inkom 2 januari 2017. 

2. Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid om att göra tillägg i de lokala 

ordningsföreskrifterna om användande av pyrotekniska varor, diarienummer KS 

2017/15, inkom 3 januari 2017. 

3. Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund om att se över olika typer av boenden 

för äldre samt att man påbörjar projektering av nytt boende för äldre, 

diarienummer KS 2017/35, inkom 5 januari 2017. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 
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Dnr KS 2017/68 

KF § 12 Svar på fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående kostnad för tak på 
”Huset”- Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller kostnad för 

nytt tak på ”Huset”. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 19 januari 2017. 

__________ 
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Dnr KS 2017/69 

KF 13 § Svar på fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående kostnad för tak på ”HC” 
(Seaside)- Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller kostnad för 

nytt tak på ”HC”. 

 

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

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 19 januari 2017. 

__________ 
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Dnr KS 2017/71 

KF § 14 Svar på fråga ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) om när en interpellation ska besvaras- 
Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S). Frågan gäller när 

interpellationer ska besvaras. 

 

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

Ordföranden besvarar frågan. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 19 januari 2017. 

__________ 
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Dnr KS 2017/70 

KF § 15 Svar på fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående Åmåls kommuns filosofi 
om bland annat luciafirande och 
skolavslutningar i kyrkor- Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå frågan. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller Åmåls 

kommuns filosofi om bland annat luciafirande och skolavslutningar i skolor. 

 

Ordföranden hänvisar till informationen hon lämnat i föregående ärende om hur 

frågor ska vara utformade. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan 

utifrån detta kan avslås, vilket fullmäktige bifaller. 

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 19 januari 2017. 

__________ 
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Dnr KS 2017/72 

KF § 16 Svar på fråga ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) om hantering av besvarande på 
interpellation och fråga med samma 
frågeställning- Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad och lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens möte har en fråga inkommit från Tomas Lindström (-), ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S). 

 

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

Ordföranden besvarar frågan.  

Beslutsunderlag  

-Fråga från Tomas Lindström (-)  inkom 19 januari 2017. 

__________ 
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KF § 17 Inkommen interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå interpellationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att en interpellation har inkommit till dagens möte enligt 

nedan.  

 Interpellation från Tomas Lindström (-)  ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande Laila Andrén (S) gällande ordförandens hantering av 

besvarande på interpellationer och frågor med samma frågeställning, 

diarienummer KS 2017/73, inkommen 19 januari 2017.  

 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå interpellationen då den 

redan besvarats som fråga i föregående ärende, KF § 16. Kommunfullmäktige 

bifaller ordförandens förslag. 

Votering begärs men avslås då ordföranden redan slagit klubban i bordet innan 

voteringen begärdes. 

__________ 
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Dnr KS 2017/62 

KF § 18 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag - Peter Håkansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Peter Håkansson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Håkansson (C) har i skrivelse daterad 17 januari 2017 avsagt sig sina 

förtroendevalda uppdrag som vice ordförande i Åmåls kommunfastigheter AB 

(ÅKAB), vice ordförande i Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och ersättare teknik- och fritidsnämnden. 

 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om avsägelsen kan beviljas vilket 

kommunfullmäktige bifaller.  

 

Votering begärs men avslås med hänvisning till att det politiska uppdraget är 

baserat på frivillighet. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden 

Peter Håkansson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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Dnr KS 2017/62 

KF § 19 Fyllnadsval efter Peter Håkansson (C) 
av:  

 vice ordförande i Åmåls 
kommunfastigheter AB  

 vice ordförande i Stadsnät i Åmål AB  
 

 ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
 

 ersättare i teknik- och fritidsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Kaså (C) som ny vice ordförande i 

Åmåls kommunfastigheter AB efter Peter Håkansson (C) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Kaså (C) som ny vice ordförande i 

Stadsnät i Åmål AB efter Peter Håkansson (C) för resterande tid av innevarande 

mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anne Sörqvist (C) som ny ledamot i barn-

och utbildningsnämnden efter Peter Håkansson (C) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kurt Svensson (C) som ny ersättare i 

teknik- och fritidsnämnden efter Peter Håkansson (C) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Håkansson (C) har i skrivelse daterad 17 januari 2017 avsagt sig sina 

förtroendevalda uppdrag som vice ordförande i Åmåls kommunfastigheter AB 

(ÅKAB), vice ordförande i Stadsnät i Åmål AB (SÅAB), ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och ersättare teknik- och fritidsnämnden. 
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Yrkande 

Anne Sörqvist (C) föreslår kommunfullmäktige att efter Peter Håkansson (C) för 

resterande tid av innevarande mandatperiod utse:  

- Kjell Kaså (C), Slobol 710, 662 97 Ånimskog, till ny vice ordförande i Åmåls 

kommunfastigheter AB  

- Kjell Kaså (C) Slobol 710, 662 97 Ånimskog, till ny vice ordförande i Stadsnät i 

Åmål AB 

- Anne Sörqvist (C), Mo Byn 521, 662 91 Åmål, till ny ledamot i barn-och 

utbildningsnämnden 

- Kurt Svensson (C), Kålsäter 312, 662 91 Åmål, till ny ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden. 

 

Tomas Lindström (-) föreslår sig själv till de samtliga fyra politiska uppdragen. 

 

Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att två förslag finns: Anne Sörqvists (C) förslag och 

Tomas Lindströms förslag. Eftersom ärendet avser val kommer en sluten 

omröstning att genomföras. Kommunfullmäktige godkänner förslaget från 

ordföranden att de fyra valen genomförs samtidigt. 

 
Omröstning  
Samtliga ledamöter får en valsedel var. Ordföranden upplyser om vilka krav som 

gäller för valsedlarna. Det finns tre alternativ: Anne Sörqvists (C) förslag, Tomas 

Lindströms (-) förslag samt att avstå. De röstande avger efter upprop sina 

valsedlar i valurnorna. De för mötet valda justerarna tillika rösträknare Ulla Berne 

(M) och Rolf Lindström (S) övervakar och räknar avgivna röster. 

 

Mötet ajourneras 21.07-21.10. 

Valsedlarna räknas.  

 

Totalt avgivna röster är 31 stycken. 1 valsedel är ogiltig. 15 ledamöter avstår från 

att rösta. 4 ledamöter deltar inte på grund av frånvaro.  

Med 14 röster för Anne Sörqvists (C) förslag och 1 röst för Tomas Lindströms (-) 

förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla Anne Sörqvists (C) förslag. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Barn-och utbildningsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden 

Kjell Kaså 

Anne Sörqvist 

Kurt Svensson 

Lönekontoret 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

_____________ 
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KF § 20 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  

Ordföranden hänvisar till protokoll från Fyrbodals kommunalförbund som 

skickats med ut i handlingarna. Anne Sörqvist (C) och Michael Karlsson (S) 

meddelar att de inte har något att rapportera gällande kommunalförbunden sedan 

föregående möte. 

_____________ 
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KF § 21 Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) informerar att 

kommunstyrelsen under dagen tecknat ett hyresavtal med entreprenören Linn 

Johansson som ska hyra fastigheten Bävern 6 (före detta fastigheten Vågen 1) för 

att bedriva restaurangverksamhet under namnet Sjösidan. 

_____________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-01-25  25 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 22 Avslutning 
 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


