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Justeringens plats och tid Onsdag 4 oktober 2017 kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 151 - 176 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 

  

  

Justerare  

 Tommy Lehrman Johan Paulsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-09-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-05 Datum då anslaget tas ned 2017-10-27 

  

Protokollets förvaringsplats Kansliet, Stadshuset 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–19:10 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Christer Törnell (KD) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Michael Karlsson (M) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Ingvar Larsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD) 

Tomas Lindström (-) 

Håkan Sandberg (L) 

Jan-Eric Thorin (L) 

Thomas Olson (L) 

Jonatan Malm (MP) 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP), 1:e vice ordf 
  
Tjänstgörande ersättare Linda Strand (S), ersätter Laila Andrén (S) 

Anelia Dotcheva (C), ersätter Anne Sörqvist (C) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 151 Val av justerare 5 

KF § 152 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 153 Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2018 7 

KF § 154 Svar på motion om färdtjänstens punktlighet - Jan-Eric Thorin (L) 8 

KF § 155 Svar på motion om att begränsa rätten till tiggeri i Åmåls kommun - Tomas 

Lindström (-) 10 

KF § 156 Svar på medborgarförslag om solrum på äldreboenden - Lisbeth Vestlund 11 

KF § 157 Svar på medborgarförslag angående utbetalning av kommunalt bidrag till 

vägar - Magnus Fabbe Nilsson 12 

KF § 158 Delegering av ansvar, ändring av reglemente och tillsynsavgifter med 

anledning av ny lag om elektroniska cigaretter 13 

KF § 159 Sammanträdesdatum 2018 för Åmåls kommunfullmäktige 14 

KF § 160 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag (ledamot i kommunfullmäktige, 

ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i budgetutskottet, ledamot i arvodesberedningen) - 

Rolf Bobo Bergström (V) 15 

KF § 161 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Rolf Bobo Bergström (V) 16 

KF § 162 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige- Tina Manner (S) 17 

KF § 163 Inlämnat medborgarförslag om elljusspår i Fengersfors - Monica Lindstrand 18 

KF § 164 Inlämnat medborgarförslag om begränsad framkomlighet i Åmåls centrum för 

motordrivna fordon nattetid - Sven-Åke Runelid 19 

KF § 165 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om uppdraget som VD för ÅKAB och SÅAB 20 

KF § 166 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om beredning av motion om folkomröstning i skolfrågan 21 

KF § 167 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om klockan på torget 22 

KF § 168 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om kostnad för samarbete med PEAB om nya skolan 23 

KF § 169 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om alternativ i skolfrågan 24 

KF § 170 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om Åmåls kommun köper lägenheter för att uppfylla 

statens direktiv om flyktingmottagning 25 

KF § 171 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om hur majoriteten ser på vårdsituationen i Åmål 26 
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KF § 172 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om möte med polismyndigheten 27 

KF § 173 Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS från vård- och 

omsorgsnämnden, kvartal 1 och 2 2017 28 

KF § 174 Information om möjligheten för ledamöter att lämna in motioner, frågor och 

interpellationer digitalt 29 

KF § 175 Meddelanden 30 

KF § 176 Händelse vid kommunfullmäktigemöte 31 
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KF § 151 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tommy Lehrman (S) och Johan Paulsson (M) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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KF § 152 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ett ärende om en händelse på ett tidigare kommunfullmäktigemöte läggs till 

ärendelistan enligt önskemål från Tomas Lindström (-). 

Ärendet om Rapport från Fyrbodals kommunalförbund stryks från ärendelistan. 

Med dessa förändringar godkänns ärendelistan. 

__________
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Dnr KS 2017/366 

KF § 153 Taxor inom bygg- och miljönämndens 
verksamhet 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhet 

2018. 

Sammanfattning av ärendet 

De taxor som är aktuella inom bygg- och miljöenhetens verksamhetsområde är: 

- Uppdragsverksamhet 

- Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

- Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

- Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 

- Tillsyn inom strålskyddslagens område 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 184 

- Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden daterat 15 juni §§ 73-77 

- Taxebilagor från miljöenhete 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________
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Dnr KS 2017/179 

KF § 154 Svar på motion om färdtjänstens 
punktlighet - Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att innehavare av färdtjänsttillstånd ska ges 

ytterligare information om förutsättningarna för resor inom den särskilda 

kollektivtrafiken. 

Årlig återrapport angående kundnöjdhet och punktlighet ska ske till ansvarig 

nämnd. 

Därmed anses motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt en motion av Jan-Eric Thorin (L) inkommen den 20 mars 2017 anses 

färdtjänsten fungera dåligt och motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

ska ges i uppdrag att följa upp färdtjänstens punktlighet, rapportera och vidta 

åtgärder när resans ändamål inte uppfylls samt att detta uppdrag ska läggas till i 

nämndens internkontrollplan. 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) är enligt lagens förarbeten primärt en del i det 

kollektiva trafiksystemet och ett komplement till linjetrafiken. 

Färdtjänsten kan definieras som en kompletterande kollektiv transportform, som 

efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, 

som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 

hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.  

Den 1 januari 2015 flyttades ansvaret för färdtjänst i Åmåls kommun från vård-

och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 

Färdtjänsthandläggaren har utrett vilka avtal om service som finns kring 

färdtjänsten i Åmåls kommun, hur väl avtalen följs av utföraren Västtrafik och 

hur kundnöjdheten har varit de senaste åren. Enligt gällande avtal får 

färdtjänstresenären vara beredd att bland annat samåka och att anpassa sin restid 

för att resorna ska kunna samordnas. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar utifrån genomförda undersökningar om 

färdtjänstresor att såväl kundnöjdheten som punktligheten är god. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av inkommen motion att 

tillståndsinnehavare ska ges information om förutsättningarna för resor inom den 

särskilda kollektivtrafiken så att resenärerna framöver kan få rätt förväntningar på 

resan. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 13 september 2017 § 183 

- Tjänsteskrivelse från färdtjänsthandläggare Annica Waldebro daterad 7 augusti 

2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) inkom 20 mars 2017 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggaren 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________
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Dnr KS 2016/383 

KF § 155 Svar på motion om att begränsa rätten 
till tiggeri i Åmåls kommun - Tomas Lindström 
(-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att det saknas lagligt stöd 

för att förbjuda tiggeri. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) yrkar i sin motion att Åmåls kommun tar ett beslut att 

begränsa rätten att tigga var som helst, hur länge som helt och ”hur” som helst i 

vår kommun. 

En motion har tidigare behandlat samma fråga och då konstaterade fullmäktige att 

det saknas lagligt stöd för att förbjuda tiggeri (KF § 124, 2016). Mellan 2016 och 

idag har den lagliga situationen gällande detta inte förändrats. Vissa partier har 

dock yttrat sig att de är villiga att se över lagen framöver. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 23 augusti 2017 § 174 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 2 augusti 2017 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 11 mars 2016 

- Motion från Tomas Lindstöm (-) inkom 21 oktober 2016 

Beslutet skickas till 

Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2016/88 

KF § 156 Svar på medborgarförslag om solrum 
på äldreboenden - Lisbeth Vestlund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att inrätta solrum på 

äldreboende med motivering att det saknas både fysiska och ekonomiska 

förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit från Lisbeth Vestlund den 22 februari 2016 om 

att inrätta solrum på äldreboende i Åmåls kommun. 

Lisbeth Vestlund beskriver solrummet på följande sätt: I ”solrummet” får man 

chansen att njuta av en stunds solsemester på hemmaplan, antingen i en korgstol 

eller i den egna rullstolen. Från taket lyser en konstgjord sol. Från högtalare 

strömmar ljudet av vågskvalp inspelat vid någon havsstrand. Väggarna är täckta 

av stora fototapeter med färgrika motiv från varmare trakter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har undersökt de fysiska och ekonomiska 

möjligheterna till att installera ett solrum på något av kommunens äldreboende. 

De ekonomiska förutsättningarna ger i dagsläget inga möjligheter till att prioritera 

solrum och det finns även begränsade fysiska förutsättningar vad gäller lämplig 

lokal i nära anslutning i något av kommunens äldreboende. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen daterat 23 augusti 2017 § 173 

- Protokollsutdrag från vård-och omsorgsnämnden daterat 18 maj 2017 § 73 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 24 april 

2017 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 23 februari 2016  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________
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Dnr KS 2015/98 

KF § 157 Svar på medborgarförslag angående 
utbetalning av kommunalt bidrag till vägar - 
Magnus Fabbe Nilsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. Teknik- och 

fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över nuvarande regelverket för enskilt 

vägbidrag och synpunkten från medborgarförslaget kommer att beaktas i denna 

översyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren Magnus Fabbe Nilsson 

ställer frågan varför man måste ansöka om det kommunala bidraget. Han anser att 

det skall utbetalas med automatik och jämför med det statliga vägbidraget. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 

medborgarförslaget får anses besvarat. 

Beslut om att bevilja bidrag till enskilda vägar fattas av teknik- och 

fritidsförvaltningen som även betalar ut vägbidrag. Nuvarande politiskt beslutade 

regelverk kräver att ansökan görs. Bestämmelserna finns i det reglemente som 

beslutades av kommunfullmäktige i Åmål den 29 november 2000. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över nuvarande regelverk 

för enskilt vägbidrag och synpunkten i medborgarförslaget kommer att beaktas i 

denna översyn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 23 augusti 2017 § 172 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 juni 2017 § 73 

- Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 22 maj 2017 

- Medborgarförslag från Magnus Fabbe Nilsson inkom 17 mars 2015 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2017/349 

KF § 158 Delegering av ansvar, ändring av 
reglemente och nya tillsynsavgifter med 
anledning av ny lag om elektroniska cigaretter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra 

kommunens uppgifter avseende lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare. Tillägg gällande detta görs i vård- och omsorgsnämndens 

reglemente. 

En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 000 

kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp eller vid försäljning av två 

grupper (tobak och e-cigaretter) 3 500 kronor samt vid alla tre grupper (folköl, 

tobak och e-cigaretter) 4 500 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har antagit regler som rör elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på 

området. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2017. 

Kommunerna ska ansvara för den omedelbara tillsynten 26 § TL och ta emot 

anmälan om försäljning enligt 20 § TL. Kommunen ska också kunna använda 

sanktionsmöjligheter (föreläggande och förbud) enligt 31-32 §§ TL, möjlighet att 

göra kontrollköp enligt 37 §. Samverkan mellan myndigheter, främst kommunen 

och polisen, regleras också. 

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för 

den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska gälla. Vård- och 

omsorgsnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt 

alkohollagen, vilket även omfattar folkölsförsäljning i butik och servering av 

folköl, samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Det omedelbara tillsynsansvaret 

för dessa ansvarsområden ligger idag på Samordnad Alkoholhandläggning i 

Dalsland enligt delegeringsbeslut. 

Hantering av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv och försäljning till 

konsument av dessa produkter sker huvudsakligen på samma försäljningsställe 

som tobaksprodukter. Lagstiftningen är i det närmaste identisk, varför det får 

anses som naturligt att kommunfullmäktige uppdrar åt Samordnad 

Alkoholhandläggning i Dalsland att handlägga dessa frågor inom ramen för 

nuvarande tillsynsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 23 augusti 2017 § 171 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 22 juni 2017 § 90 

- Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson daterad 7 juni 2017 

__________
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Dnr KS 2017/328 

KF § 159 Sammanträdesdatum 2018 för Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdatum för Åmåls 

kommunfullmäktige för 2018 enligt nedan: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

31 21 28 25 30 20 

      

Juli Augusti September Oktober November December 

- - 26 17, 31 28 12 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. Förslaget för 2018 från kommunfullmäktiges presidium utgår från 

att kommunfullmäktiges sammanträden hålls den sista onsdagen i månaden. 

Undantag görs i februari, juni och december med hänsyn taget till sportlov, 

midsommar och jul. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är juli och augusti 

mötesfria. 

Den 9 september 2018 är det val till kommunfullmäktige. Den nyvalda 

kommunfullmäktige sammanträder första gången den 17 oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidium daterad 15 september 

2017 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

__________
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Dnr KS 2017/353 

KF § 160 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag (ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i 
budgetutskottet, ledamot i 
arvodesberedningen) - Rolf Bobo Bergström 
(V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Rolf Bobo Bergström (V). 

Kommunfullmäktige kommer att hos Länsstyrelsen be om ny sammanräkning för 

att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Bobo Bergström (V) har i skrivelse daterad 8 augusti 2017 avsagt sig sina 

samtliga politiska uppdrag i Åmåls kommun vilket innebär: 

- ledamot i kommunfullmäktige 

- ersättare i kommunstyrelsen 

- ledamot i budgetutskottet 

- ledamot i arvodesberedningen 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Rolf Bobo Bergström 

Lönekontoret, Cecilia Westlund 

Kansliet, Ann-Britt Thorsell 

__________
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Dnr KS 2017/353 

KF § 161 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen efter Rolf Bobo Bergström 
(V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Peter Olsson (V), Nygatan 3, 662 34 Åmål som ny 

ersättare i kommunstyrelsen efter Rolf Bobo Bergström (V) för resterande tid av 

innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Bobo Bergström (V) har i skrivelse daterad 8 augusti 2017, avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ett fyllnadsval för att utse en 

ny ersättare behöver hållas. 

 

Vänsterpartiet har inkommit med följande förlag på ny ersättare:  

Peter Olsson, Nygatan 3, 662 34 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Peter Olsson 

Lönekontoret, Cecilia Westlund 

Kansliet, Ann-Britt Thorsell 

__________
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Dnr KS 2017/363 

KF § 162 Avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige- Tina Manner (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tina Manner (S) 

Kommunfullmäktige kommer att hos Länsstyrelsen be om ny sammanräkning för 

att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Tina Manner (S) har i skrivelse daterad 21 augusti 2017 avsagt sig sitt politiska 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Tina Manner 

Lönekontoret, Cecilia Westlund 

Kansliet, Ann-Britt Thorsell 

__________
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Sammanträdesprotokoll  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/387 

KF § 163 Inlämnat medborgarförslag om 
elljusspår i Fengersfors - Monica Lindstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Monica Lindstrand den 12 september 

2017. Hon föreslår att Åmåls kommun skapar ett elljusspår i Fengersfors. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Monica Lindstrand daterat 12 september 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  19 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/400 

KF § 164 Inlämnat medborgarförslag om 
begränsad framkomlighet i Åmåls centrum för 
motordrivna fordon nattetid - Sven-Åke Runelid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Sven-Åke Runelid den 19 september 

2017. Han föreslår att det i Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter införs ett 

förbud för motordrivna fordon mellan kl 22-05 i delar av Åmåls centrum. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid daterat 19 september 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  20 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/405 

KF § 165 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om uppdraget som VD för ÅKAB 
och SÅAB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den kommer att 

besvaras vid nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående uppdraget som VD 

för ÅKAB och SÅAB. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 22 september 2017 

__________
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Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  21 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/406 

KF § 166 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om beredning av motion om 
folkomröstning i skolfrågan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den kommer att 

besvaras vid nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående hur det går med 

beredningen av en motion om folkomrösning i skolfrågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 22 september 2017 

__________
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Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  22 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/407 

KF § 167 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om klockan på torget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den kommer att 

besvaras vid nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående funktionen på 

klockan på torget i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 22 september 2017 

__________
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Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  23 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/408 

KF § 168 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om kostnad för samarbete med 
PEAB om nya skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och den kommer att besvaras 

vid nästa möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnad för 

samarbete med PEAB om nya skolan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 22 september 2017 

__________
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 2017-09-27  24 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/409 

KF § 169 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
alternativ i skolfrågan 

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 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående alternativ 

i skolfrågan. 

Beslutsunderlag 

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

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  25 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/410 

KF § 170 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
Åmåls kommun köper lägenheter för att 
uppfylla statens direktiv om flyktingmottagning 

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 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående om 

Åmåls kommun köper lägenheter för att uppfylla statens direktiv om 

flyktingmottagning. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  26 (31) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/411 

KF § 171 Inlämnad 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 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående hur 

majoriteten ser på vårdsituationen i Åmål. 

Ordföranden förklarar att det som interpellationen behandlar ligger utanför 

kommunens ansvarsområde och den kommunala kompetensen. Därmed kommer 

ordföranden inte att fråga kommunfullmäktige om frågan får ställas. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2017/412 

KF § 172 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om möte 
med polismyndigheten 

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 22 september 2017 från Tomas Lindström (-) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

kommunalrådets möte med polisen. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2014/61 

KF § 173 Rapportering av ej verkställda beslut 
enl SoL och LSS från vård- och 
omsorgsnämnden, kvartal 1 och 2 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden §§ 75, 105 

__________  
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KF § 174 Information om möjligheten för 
ledamöter att lämna in motioner, frågor och 
interpellationer digitalt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar om möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att 

från och med 10 oktober 2017 kunna lämna in motioner, interpellationer och 

frågor digitalt. Detta görs via kommunens hemsida under rubriken E-tjänster och 

kräver att ledamoten verifierar sig med e-legitimation. 

__________  
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KF § 175 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen läser upp ett meddelande om ändrad gruppledare inom centerpartiet. 

__________  
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KF § 176 Händelse vid kommunfullmäktigemöte 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande 

angående en händelse vid kommunfullmäktigemötet i april 2017. Ordföranden 

besvarar frågan. 

__________ 


