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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 95 - 123 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Michael Karlsson Sofia Karlsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-05-31 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-13 Datum då anslaget tas ned 2017-07-05 

  

Protokollets förvaringsplats Kansliet, stadshuset 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–22:40 

Ajournering kl 21.15–21.40, 22.05–22.20 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Elever och lärare från Karlbergsgymnasiet, §§ 97-98 
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Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S), ej § 103 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Fredrik Bengtsson (S), §§ 95-118 

Pertti Rolöf (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Michael Karlsson (M) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Tomas Lindström ((-)) 

Håkan Sandberg (L), §§ 95-118 

Jan-Eric Thorin (L), §§ 95-118 

Thomas Olson (L) 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Leif Aronsson (C), 2:e v. ordf 

Lotta Robertsson Harén (MP), 1:e vice ordf, §§ 95-117 

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Morgan Torger (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Jörgen Eliasson (M), ersätter Johan Paulsson (M) 

Barbro Spjuth (M), ersätter Ulla Berne (M) 

Sara Vogel Rödin (MP), ersätter Jonatan Malm (MP) 
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KF § 95 Val av justerare 5 

KF § 96 Fastställande av dagordning 6 

KF § 97 Information: Underlätta Vardagen UF 7 

KF § 98 Information: Erfarenheter från resa till EU-parlamentet 8 

KF § 99 Revidering av taxa för slamtömningstjänster i Åmåls kommun 9 

KF § 100 Internationell strategi för Åmåls kommun 10 

KF § 101 Revisionsrapport - Granskning av näringslivsbefrämjande insatser 11 

KF § 102 Svar på medborgarförslag - Arrangera Åmål Pride 2017 - Lisbeth Vestlund 12 

KF § 103 Återrapport om medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman i Åmål 13 

KF § 104 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om flyktingkvot 15 

KF § 105 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlssson (S) från 

Thomas Olson (L) angående motion om solel 16 

KF § 106 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

från Tomas Lindström (-) om hur det går med Rösparksskolan 17 

KF § 107 Inkommen fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson 

(S) från Kjell Kaså (C) om lärartäthet och storlek på barngrupper 18 

KF § 108 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om djurparken i Åmål 19 

KF § 109 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om vandrarhem i Åmål 20 

KF § 110 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om öppettider på kommunala serviceanläggningar 21 

KF § 111 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om uppdraget som VD för ÅKAB och SÅAB 22 

KF § 112 Inkommen fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) från 

Tomas Lindström (-) om hot och våld mot förtroendevalda 23 

KF § 113 Inkommen fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) från 

Tomas Lindström (-) om yttranderätt i kommunfullmäktige 24 

KF § 114 Inkommen fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) från 

Tomas Lindström (-) om möjligheten för förtroendevalda att kunna lämna i bland annat 

motioner och frågor digitalt 25 

KF § 115 Inkommen interpellation till teknik- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande 

Mikael Norén (S) från Lars-Olov Ottosson (C) om insamling av hushållsavfall för 

fritidsfastigheter 26 
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KF § 116 Inkommen interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om hur majoriteten ser på vårdsituationen i Åmål 27 

KF § 117 Inkommen motion om uthyrning av markområdet på Nygårds industriområde 

för jordbruk - Håkan Sandberg (L) 28 

KF § 118 Ansökan om partistöd samt redovisning av erhållet partistöd för 2016 för 

politiska partier i Åmål 29 

KF § 119 Fyllnadsval av kommunal revisor i Åmåls kommun samt lekmannarevisor i 

ÅKAB och SÅAB efter Rune Holmdahl (-) 32 

KF § 120 Fyllnadsval av ledamot i Åmåls kommunfastigheter AB efter Christoffer 

Karlsson (MP) 33 

KF § 121 Fyllnadsval av ledamot i arvodesberedningen efter Christoffer Karlsson (MP) 34 

KF § 122 Fyllnadsval av ersättare i arvodesberedningen för (MP) 35 

KF § 123 Information om kommande utbildning för kommunfullmäktiges ledamöter 

samt om händelseutveckling i centrum 36 
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KF § 95 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver ordföranden väljs Sofia Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) att justera 

protokollet. 

__________  
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KF § 96 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 

__________  
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KF § 97 Information: Underlätta Vardagen UF 

Sammanfattning av ärendet 

Eleverna Sofie Ahlstrand och Celine Eriksson (Adam Johansson är inte 

närvarande) som går barn- och fritidsprogrammet årskurs 3 på 

Karlbergsgymnasiet i Åmål informerar om sitt företag Underlätta vardagen UF. 

De har inom projektet Ung Företagsamhet sålt en grönsaksskärare som även går 

att använda som förvaringsask. 

Eleverna berättar om projektet som har inneburit framgångar och motgångar, hårt 

arbete med mässdeltagande, årsredovisning och avveckling av företaget. De har 

bland annat deltagit på regionmässan för UF-företag i Trollhättan och den 

nationella UF-mässan i Stockholm. 

__________  
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KF § 98 Information: Erfarenheter från resa till 
EU-parlamentet 

Sammanfattning av ärendet 

Läraren Per Bäckström och eleverna Matilda Eskfeldt och Alexander Norman 

från ekonomiprogrammet årskurs 2 på Karlbergsgymnasiet informerar om deras 

deltagande och vinst i tävlingen Euroscola. Vinsten innebar att klassen fick resa 

till EU-parlamentet i Strasbourg, Frankrike. 

  

__________
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Dnr KS 2017/188 

KF § 99 Revidering av taxa för 
slamtömningstjänster i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar slamtömningstaxa för Åmåls kommun från och med 1 

juni 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på taxa 

för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för administration 

inte finns med i nuvarande taxa. 

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med ett 

timpris. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 10 maj 2017 § 114 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 14 mars 2017 § 36 

- Tjänsteskrivelse inkl bilaga med förslag till ny taxa från renhållningschef 

Veronica Carlsson Ulff daterad 7 februari 2017 

- Nuvarande taxa för slamtömning 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Helen Halvardsson 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

__________
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Dnr KS 2017/199 

KF § 100 Internationell strategi för Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den internationella strategin för Åmåls kommun. 

Strategin träder i kraft 1 juli 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Omvärlden förändras ständigt vilket gör att det internationella arbetet inom en 

kommun bör kunna möta dessa förändringar. För att bättre kunna möta de 

utmaningar som Åmåls kommun står inför, behövs ett nytt styrdokument för 

kommunens internationella arbete. Ett grundläggande dokument för kommunens 

internationella viljeinriktning är av yttersta vikt för att det arbetet skall fortgå 

samt för att vi bättre ska kunna hålla oss ajour med samhällsutvecklingen. En 

strategi som tar avstamp i EU:s tillväxt strategi Europa 2020, mot kommunens 

vision och mål samt Västra Götaland 2020 (VG 2020). 

Åmåls kommun internationella arbete syftar till och bidrar med att utveckla 

kommunens verksamheter. Detta genom samarbete med internationella partners, 

projekt, nätverk samt extern finansiering. Internationellt arbete bidrar till en ökad 

kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan 

bidrar till demokratispridning världen över. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 10 maj 2017 § 122 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsansvarig internationella frågor Anna Lundin 

daterad 3 april 2017 

- Internationell strategi för Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin 

__________
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Dnr KS 2017/197 

KF § 101 Revisionsrapport - Granskning av 
näringslivsbefrämjande insatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av Åmåls kommuns 

näringslivsbefrämjande verksamhet. Bland annat lyfter revisionen frågan om 

kommunens strategiska ställningstagande gällande näringslivsbefrämjande 

åtgärder som inriktar sig mot att främja nyetableringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sitt yttrande som svar till revisionen att 

Åmåls kommuns näringslivsarbete utgår från Näringslivsprogrammet 2014 – 

2020, antaget i kommunfullmäktige 25 september 2013. Näringslivsprogrammet 

står inför en naturlig revidering i förbindelse med kommande mandatperiod. 

Sedan programmet antagits har det skett förändringar i 

tjänstemannaorganisationen, vilket i stor utsträckning påverkar näringslivsarbetet 

i Åmåls kommun. Näringslivsrådets roll behöver klargöras samt 

ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. 

Revisionsrapporten och dess kommentarer kommer ligga till grund inför 

revideringen av Näringslivsprogrammet.    

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 10 maj 2017 § 117 

- Revisionsrapport - Granskning av näringsbefrämjande insatser daterad 20 mars 

2017 

- Yttrande från enhetschef för tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz daterat 3 

april 2017 

Yrkande 

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

lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2016/413 

KF § 102 Svar på medborgarförslag - Arrangera 
Åmål Pride 2017 - Lisbeth Vestlund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat då Åmål Pride kommer 

att arrangeras 2017 av den nybildade föreningen inom RFSL. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund har den 14 november 2016 lämnat in ett medborgarförslag där 

hon föreslår en aktiv process för att arrangera Åmål Pride-parad vid något av 

evenemangen 2017 som har scen, ljud- och ljusanläggning på plats.  

 

Den nybildade föreningen inom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners och queers rättigheter), har meddelat att den 12 

augusti 2017 kommer den att arrangera Åmål Pride i Åmåls centrum. 

Evenemanget kommer att innehålla tal, scenframträdanden och det finns tillgång 

till scen, ljud och ljus. 

Åmål Pride välkomnas att medverka vid andra evenemang där kommunen är 

huvudarrangör eller delarrangör. Föreningen har tillfrågats att medverka vid 

Hamnkalaset men de önskar att genomföra ett Åmål Pride i egen regi. Det är 

vanligtvis föreningar och inte kommuner som arrangerar Prideparader. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad 10 maj 2017 § 120 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare Anna Hjelmberg daterad 13 april 2017 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 14 november 2016 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________
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Dnr KS 2015/359 

KF § 103 Återrapport om medborgarförslag om 
att inrätta en äldreombudsman i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger återrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2016 (KS § 227) att ge 

kommunchefen i uppdrag att utreda behov av en äldreombudsman, ekonomiska 

förutsättningar, samverkan med andra organisationer, omgivande kommuner samt 

en arbetsbeskrivning för en sådan funktion. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 (KF § 212) att 

kommunchefens uppdrag ska redovisas för kommunfullmäktige senast april 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade samma datum att avslå Lisbeth Vestlunds 

medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett behovet av en äldreombudsman genom 

att göra en omvärldsanalys och jämföra med förhållandena i Åmåls kommun. Av 

utredningen framgår att äldreombudsman finns i några kommuner bland annat i 

Uppsala, Linköping, Stockholm, Huddinge och Enköping. Äldreombudsmannens 

uppgifter är att ta emot synpunkter och klagomål samt att ge stöd till äldre i frågor 

som handlar om äldreomsorg och färdtjänst. I några kommuner har 

äldreombudsmannen även ansvar för uppsökande verksamhet och besöker de som 

är äldre än 80 år. 

En arbetsbeskrivning skulle kunna se ut enligt följande: 

Äldreombudsmannens uppgift är att: 

- Ansvara för uppsökande verksamhet. 

- Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens hemsida i syfte 

att utveckla och förbättra verksamheten. 

- Vara en funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med 

kommunen. 

- Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som 

är väsentliga för äldres välfärd. 

- Handlägga färdtjänst. 

Genom att studera organisationen i Åmåls kommun konstaterade utredningen att 

det i Åmåls kommun finns funktioner som hanterar de frågor som en 

äldreombudsman har. Det finns system för klagomålshantering, 

färdtjänsthandläggare och hembesök utförs av anhörigstödjare och en 

sjuksköterska. Slutsatsen är därför att äldreombudsmannens roller finns i 

kommunen och att det inte finns något behov av en person med titeln 

äldreombudsman. 
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Samverkan med andra organisationer är alltid en möjlighet. Utredningen 

konstaterar att det är några större kommuner som har en äldreombudsman. Det 

behövs ett stort antal äldre för att få underlag till en sådan tjänst. En tjänst för en 

äldreombudsman i en kommun av Åmål kommuns storlek skulle motsvara en 

tjänst på 6-15 %. Samverkan mellan exempelvis Säffle, Bengtsfors och Åmål 

skulle innebära ett underlag för en 25 % tjänst för en äldreombudsman. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad 10 maj 2017 § 121 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Annika Brodén daterad 16 mars 2017 

- Utredning av äldreombudsman 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) och Jan-Erik Thorin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att lägga återrapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Jeanette Lämmel 

__________
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Dnr KS 2017/229 

KF § 104 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om flyktingkvot 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 24 april 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående flyktingkvot. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 27 april 2017 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström inkom 24 april 2017 

__________
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Dnr KS 2017/226 

KF § 105 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Thomas 
Olson (L) angående motion om solel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 24 april 2017 från Thomas Olson (L) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående besvarande av 

motion om solel. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 27 april 2017 att 

frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Thomas Olson (L) inkom 24 april 2017 

__________
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Dnr KS 2017/187 

KF § 106 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om hur 
det går med Rösparksskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit från Tomas Lindström (-) den 22 mars 2017 ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Interpellationen handlar 

om hur det går med arbetet med Rösparksskolan. Kommunfullmäktige beslutade 

vid mötet den 27 april 2017 att interpellationen fick ställas. Interpellationssvar har 

inkommit från Michael Karlsson (S) den 24 maj 2017. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) inkom 22 mars 2017 

- Svar på interpellation från Michael Karlsson (S) daterat 24 maj 2017 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-05-31  18 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/260 

KF § 107 Inkommen fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson 
(S) från Kjell Kaså (C) om lärartäthet och 
storlek på barngrupper 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 9 maj 2017 från Kjell Kaså (C) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S) angående lärartäthet och 

storlek på barngrupper i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Kjell Kaså (C) inkom 9 maj 2017 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-05-31  19 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/282 

KF § 108 Inkommen fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
djurparken i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående finansiering till 

djurparken i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/283 

KF § 109 Inkommen fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
vandrarhem i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående vandrarhem i 

Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/284 

KF § 110 Inkommen fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
öppettider på kommunala serviceanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående öppettider på 

kommunala serviceanläggningar. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/285 

KF § 111 Inkommen fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
uppdraget som VD för ÅKAB och SÅAB 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående uppdrag som VD 

för de kommunal bolagen Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) och Stadsnät i 

Åmål AB (SÅAB). 

Ordföranden förklarar att frågan inte är en kommunal fråga och att ordföranden 

därmed inte kan ställa proposition på om frågan kan ställas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

Protokollsanteckning 

Tomas Lindström (-) önskar protokollsanteckning om att han begärt 

ordningsfråga vilket nekats av ordföranden. 

__________
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Dnr KS 2017/286 

KF § 112 Inkommen fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) från Tomas Lindström (-) om hot och våld 
mot förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) angående hot och våld mot 

förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/287 

KF § 113 Inkommen fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) från Tomas Lindström (-) om yttranderätt i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) angående yttranderätt vid 

kommunfullmäktiges möte den 27 april 2017. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/288 

KF § 114 Inkommen fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) från Tomas Lindström (-) om möjligheten 
för förtroendevalda att kunna lämna i bland 
annat motioner och frågor digitalt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) angående möjlighet för 

förtroendevalda i kommunfullmäktige att lämna in bland annat motioner och 

frågor digitalt. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/270 

KF § 115 Inkommen interpellation till teknik- 
och fritidsnämndens 1:e vice ordförande Mikael 
Norén (S) från Lars-Olov Ottosson (C) om 
insamling av hushållsavfall för 
fritidsfastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den kommer 

att besvaras vid nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 16 maj 2017 från Lars-Olov Ottosson 

(C) ställd till 1:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden Mikael Norén (S) 

angående insamling av hushållsavfall för fritidsfastigheter. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Lars-Olov Ottosson (C) daterad 16 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/281 

KF § 116 Inkommen interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om hur 
majoriteten ser på vårdsituationen i Åmål 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 26 maj 2017 från Tomas Lindström (-) ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående hur majoriteten 

ser på vårdsituationen i Åmål. 

Ordföranden förklarar att interpellationen handlar om frågor som ligger 

utanför Åmåls kommuns ansvar och den kommunala kompetensen och att 

ordföranden därmed inte kan ställa proposition på om interpellationen kan ställas. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) inkom 26 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/289 

KF § 117 Inkommen motion om uthyrning av 
markområdet på Nygårds industriområde för 
jordbruk - Håkan Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Håkan Sandberg (L) den 29 maj 2017. Han föreslår 

att Åmåls kommun hyr ut ett markområde på Nygårds industriområde för 

jordbruk. Håkan Sandberg (L) presenterar innehållet i sin motion. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Håkan Sandberg (L) inkom 29 maj 2017 

__________
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Dnr KS 2017/165 

KF § 118 Ansökan om partistöd samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2016 för 
politiska partier i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar att partistöd ska betalas ut till samtliga partier för 

2018 som inkommit med redovisningsunderlag inför dagens möte. 

I Åmåls kommuns reglemente för partistöd gäller 20 april som senaste datum för 

inlämning av redovisning beträffande partistöd om det ska kunna utbetalas innan 

sommaren. Redovisningar som inlämnas efter 20 april prövas av 

kommunfullmäktige. Redovisningar som inlämnas efter 30 juni beviljas inte 

partistöd. 

Sverigedemokraterna ska få partistöd för 2018 för två mandat. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiernas rätt till partistöd regleras av reglemente för partistöd som antogs av 

fullmäktige 29 april 2015 KF § 85. Syftet är att stärka partiernas ställning i den 

lokala demokratin. 

Samtliga partier som är representerade i fullmäktige, är en juridisk person och är 

registrerad som en lokal partiförening har rätt till partistöd. En förutsättning är 

dock att partiet inlämnar en skriftlig redovisning av hur föregående års partistöd 

använts samt granskningsintyg på blankett antagen av fullmäktige. Detta ska 

inkomma till kommunen senast den 20 april. Kansliet skickade en påminnelse till 

samtliga gruppledare 29 mars 2017. 

Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Moderaterna (M), Miljöpartiet (MP) 

och Centerpariet (C) har lämnat in redovisning i tid och samtliga obligatoriska fält 

är ifyllda. 

Även Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in blanketten i tid. Eftersom SD inte 

tidigare har haft en lokal partiorganisation är detta första år som partiet är 

berättigade till partistöd. Följaktligen är fälten för redovisning av lokalt partistöd 

tomt. Detta är i linje med reglementet. 

Kristdemokraterna (KD) inlämnade sin blankett fem dagar för sent och 

Liberalerna (L) lämnade in sin blankett i samband med kommunstyrelsens möte 

den 10 maj 2017. Enligt Åmåls kommuns reglemente ska inget av dessa partier få 

partistöd 2017. 

  

Mötet ajourneras kl 21.15-21.40 samt kl 22.05-22.20. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 10 maj 2017 § 124 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Ida Rådman daterad 2 maj 2017 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (S) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (V) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (M) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (MP) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (C) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (KD) 

- Redovisning jämte granskningsrapport från (L) 

- Ansökan från (SD) 

- Beräkning av partistöd från ekonomienheten 

- Reglemente för partistöd 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att partistöd ska betalas ut till samtliga partier för 

2018 som inkommit med redovisningsunderlag inför dagens möte. I reglementet 

för partistöd gäller 20 april som senaste datum för inlämning av redovisning 

om partistöd ska kunna utbetalas innan sommaren. Redovisningar som inlämnas 

efter 20 april prövas av kommunfullmäktige. Redovisningar som inlämnas efter 

30 juni beviljas inte partistöd. 

Håkan Sandberg (L) yrkar att redovisningar som inlämnas efter 30 juni ska 

beviljas partistöd. 

Thomas Olson (L) yrkar i tillägg att Sverigedemokraterna ska få partistöd för de 

två mandat som de har fått invalda i kommunfullmäktige, trots att de idag har 

en (1) representant för partiet i kommunfullmäktige. 

Tomas Lindström (-) yrkar bifall till Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns två 

förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Ordförande ställer yrkandena från 

Michael Karlsson (S) och Håkan Sandberg (L) mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige bifallit Michael Karlssons (S) yrkande. 

Därefter ställer ordförande Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att yrkandet avslagits. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst för Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande 
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Med 11 nej-röster och 4 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att godkänna 

Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande. 13 ledamöter avstår. 7 ledamöter är 

frånvarande.  

Ja-röster: Pertti Rolöf (S), Barbro Axelsson (S), Jan-Eric Thorin (L), Leif 

Aronsson (C) 

Nej-röster: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (S), Lars Ottosson (C), Kjell Kaså 

(C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Jörgen Eliasson (M), Barbro 

Spjuth (M), Alf Alfredsson (SD), Tomas Lindström (-), Thomas Olson (L) 

Avstår: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Morgan Torger (S), Rolf Lindström (S), 

Göran Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), Håkan Sandberg (L), Sara Vogel-Rödin 

(MP), Christer Örtegren (S), Laila Andrén (S) 

Beslutet skickas till 

Samtliga politiska partier representerade i fullmäktige 

__________
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Dnr KS 2017/218 

KF § 119 Fyllnadsval av kommunal revisor i 
Åmåls kommun samt lekmannarevisor i ÅKAB 
och SÅAB efter Rune Holmdahl (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Rune Johansson (-), Smedgatan 3, 662 34 Åmål som 

ny kommunal revisor för Åmåls kommun efter Rune Holmdahl (-) för resterande 

tid av innevarande mandatperiod. 

Kommunfullmäktige utser Rune Johansson (-), Smedgatan 3, 662 34 Åmål 

som ny lekmannarevisor för Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål 

AB efter Rune Holmdahl (-) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Rune Holmdahl (-) har i skrivelse daterad 12 april 2017 begärt avsägelse av sina 

politiska uppdrag i Åmåls kommun, vilket innebär: 

- kommunal revisor i Åmåls kommun 

- lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) 

- lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) 

Avsägelsen beviljades av kommunfullmäktige den 27 april 2017 § 76 och ett 

fyllnadsval behöver hållas. 

Kristdemokraterna har inkommit följande förslag till ny kommunal revisor och 

lekmannarevisor: Rune Johansson (-), Smedgatan 3, 662 34 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Löneenheten 

Rune Johansson 

Kommunrevisionen 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-05-31  33 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/185 

KF § 120 Fyllnadsval av ledamot i Åmåls 
kommunfastigheter AB efter Christoffer 
Karlsson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Sara Vogel-Rödin (MP), Humletorp 501, 662 95 

Fengersfors, till ny ledamot i Åmåls kommunfastigheter AB efter Christoffer 

Karlsson (MP) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Karlsson (MP) har i skrivelse inkommen 23 mars 2017 begärt 

avsägelse av sina samtliga politiska uppdrag i Åmåls kommun vilket innebär: 

- ledamot i Åmåls kommunfastigheter AB 

- ledamot i kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott 

- ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

- ersättare i teknik- och fritidsnämnden 

- ledamot i arvodesberedningen 

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 27 april 2017. 

Miljöpartiet har inkommit med följande förslag till ny ledamot i Åmåls 

kommunfastigheter AB: Sara Vogel-Rödin (MP), Humletorp 501, 662 95 

Fengersfors. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Sara Vogel-Rödin 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2017/185 

KF § 121 Fyllnadsval av ledamot i 
arvodesberedningen efter Christoffer Karlsson 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lotta Robertsson-Harén (MP), Wendels väg 15, 662 

95 Fengersfors, till ny ledamot i arvodesberedningen efter Christoffer Karlsson 

(MP) för resterande tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Karlsson (MP) har i skrivelse inkommen 23 mars 2017 begärt 

avsägelse av sina samtliga politiska uppdrag i Åmåls kommun vilket innebär: 

- ledamot i Åmåls kommunfastigheter AB  

- ledamot i kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott  

- ersättare i barn- och utbildningsnämnden  

- ersättare i teknik- och fritidsnämnden  

- ledamot i arvodesberedningen 

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 27 april 2017. 

Miljöpartiet har inkommit med följande förslag till ny ledamot i 

arvodesberedningen: Lotta Robertsson-Harén (MP), Wendels väg 15, 662 95 

Fengersfors. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Lönenheten 

Lotta Robertsson-Harén 

__________
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Dnr KS 2017/185 

KF § 122 Fyllnadsval av ersättare i 
arvodesberedningen för (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Sara Vogel-Rödin (MP), Humletorp 501, 662 95 

Fengersfors, som ny ersättare i arvodesberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyllnadsval behöver hållas av ersättare i arvodesberedningen till följd av att Lotta 

Robertsson-Harén (MP) valts som ordinarie ledamot i arvodesberedningen. 

Miljöpartiet har inkommit med följande förslag som ny ersättare i 

arvodesberedningen: Sara Vogel-Rödin (MP), Humletorp 501, 662 95 

Fengersfors. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Thorsell, kanslienheten 

Lönenheten 

Sara Vogel-Rödin 

__________  
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KF § 123 Information om kommande utbildning 
för kommunfullmäktiges ledamöter samt om 
händelseutveckling i centrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om en kommande utbildning för kommunfullmäktiges 

ledamöter och ersättare den 29 augusti kl 13-16 i Karlbergsskolan aula. Kallelse 

kommer att komma. 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) informerar om 

händelseutvecklingen i Åmåls centrum den senaste tiden. 

__________ 


