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Justeringens plats och tid 19 december 2017, kl 15.00 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 231 - 255 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Fredrik Bengtsson Barbro Spjuth 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2017-12-13 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-20 Datum då anslaget tas ned 2018-01-11 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–20:05 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Lennart Hansson, ordförande kommunrevision, kommunrevisionen 
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Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C), ersättare saknas 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Michael Karlsson (M) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD) 

Tomas Lindström (-) 

Håkan Sandberg (L) 

Jan-Eric Thorin (L), ersättare saknas 

Thomas Olson (L) 

Peter Sund (V), ersättare saknas 

Per-Arne Andersson (V), ersättare saknas 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

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

Lotta Robertsson Harén (MP), 1:e vice ordf 

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Linda Strand (S), ersätter Ingvar Larsson (S) 

Anders Hög (S), ersätter Pertti Rolöf (S) 

Morgan Torger (S), ersätter Sofia Karlsson (S) 

Barbro Spjuth (M), ersätter Ann Ottosson (M) 

Magnus Nilsson (MP), ersätter Jonathan Malm (MP) 
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KF § 234 Revidering av avgifter inom kommunstyrelsen 2018 - kostenheten 9 

KF § 235 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2018 11 

KF § 236 Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB om höjning av stadsnätets investeringsram 14 

KF § 237 Förslag till ändringar i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund 15 

KF § 238 Svar på motion om val av ledamöter i kommunstyrelsens utskott - Håkan 

Sandberg (L) 16 

KF § 239 Svar på motion om förlängt ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter - Jan-

Eric Thorin (L) 19 

KF § 240 Svar på motion om att avbryta pågående partneringuppdrag, konsultuppdrag 

och arbete i politisk styrgrupp inför eventuellt byggande av ny skola i tätorten - Jan-Eric 

Thorin (L) 21 

KF § 241 Svar på fråga om kostnad för samarbete med PEAB om nya skolan ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) - Tomas Lindström (-) 23 

KF § 242 Inlämnat medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls centrum - Rune 

Johansson 24 

KF § 243 Informationsärende: Revisionsrapport - Granskning av arvoden och 

ersättningar 25 

KF § 244 Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Maria Strand (M) 26 

KF § 245 Avsägelse av politiska uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden 

Säffle-Åmål - Joachim Adolfsson (M) 27 

KF § 246 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter 

Joachim Adolfsson (M) 28 

KF § 247 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 29 

KF § 248 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 30 

KF § 249 Meddelanden 31 

KF § 250 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

båtturer på Vänern - Tomas Lindström (-) 32 

KF § 251 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

byggande av lägenheter i Åmål - Tomas Lindström (-) 33 

KF § 252 Inlämnad interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) om pågående upphandling av fordon - Lars Ottosson (C) 34 
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KF § 253 Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Håkan 

Sandberg (L) 35 

KF § 254 Inlämnad motion ”Nytt fokus på tillväxt och tillsyn” - Lars Ottosson (C), 

Michael Karlsson (M) 36 

KF § 255 Inlämnad motion ”Ny bebyggelse inom kvarteret Illern” - Michael Karlsson 

(M) 37 
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KF § 231 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fredrik Bengtsson (S) och Barbro Spjuth (M) väljs att utöver ordföranden justera 

protokollet. 

__________  
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KF § 232 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/460 

KF § 233 Avgifter inom räddningstjänsten 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter för räddningstjänsten år 2018 enligt följande: 

Avgifter för räddningstjänsten fr.o.m. 2018-01-01 

(Samtliga priser är exklusive moms) 

Utbildningar      Taxa 2017  Taxa 2018 

Brandombud i verksamheter     999 kr/timme 1040 kr/timme 

Hjärt- och lungräddning (HLR) 367 kr/person 382 kr/person 

Grundläggande brandkunskap  367 kr/person 382 kr/person 

 

Hyra av material samt övriga taxor 

Handbrandsläckare     76 kr/dygn  79 kr/dygn 

Slang (25 meter)     65 kr/dygn  68 kr/dygn 

Dränkbar pump     346 kr/dygn  380 kr/dygn 

 

Utförande av spridningsintyg 

till polisen      1 502 kr/st.   1 564 kr/st. 

 

Test på rullmatta normalpris     945 kr/test  984 kr/test 

Test på rullmatta (SMO elev)     502 kr/test  523 kr/test 

 

Avgifter för automatiska brandlarm indexregleras enligt gällande avtal 

Anslutningsavgift                       2 769 kr   2 884 kr  

Årlig abonnemangsavgift          2 224 kr   2 316 kr  

Avgift felaktiga larm  

vid utryckning           6 265 kr   6 525 kr  

Avgift för utryckning  

vid fellarm      1 880 kr  1 958 kr 

(Fel på automatlarmsanläggningen) 
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2018 års priser är beräknade SCB index AKI SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08. 

För avgifter gällande automatiska brandlarm gäller basmånad 2008 08. 

Hyra av annat material och utbildningar än de ovanstående nämnda offereras vid 

förfrågan. 

Tillsyner och tillstånd Taxa 2017  Taxa 2018 

Avgifter vid tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om 

brandfarlig och explosiv vara, LBE samt utfärdande av tillståndsbevis gällande 

hantering av brandfarlig och explosiv vara. 

Handläggningskostnad för  

tillsynspersonal  1175 kr/timme  1 224 kr/timme 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år revideras räddningstjänstens avgifter, i enlighet med SCB:s index AKI 

SNI 2007 P-S, basmånad 2013 08 och för automatiska brandlarm 2008 08. De 

nya avgifterna gäller från 1 januari 2018 och innebär en liten höjning av 

de avgifter som idag är aktuella. I avgifterna ingår det bland annat avgifter för 

utbildningar, för hyra av material, för automatiska brandlarm och taxa för tillsyn 

och tillstånd. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 275 

- Tjänsteskrivelse av räddningschef Henric Helander den 8 november 2017 

- Bilaga Taxor 2018 

Beslutet skickas till 

Räddningschefen 

__________
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Dnr KS 2017/166 

KF § 234 Revidering av avgifter inom 
kommunstyrelsen 2018 - kostenheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar den tidigare antagna taxan (KF 21 juni 2017 § 

127) för kommunstyrelsens avgifter 2018 gällande kostenheten, enligt följande: 

1: Avgifter för biståndsbedömda insatser för brukare på särskilt boende/   

     korttidsboende och matdistribution  (momsbefriad) 

 2018 2017 

Helabonnemang (frukost, lunch, middag, 

mellanmål)  

3976:-/månad 3860:-/månad 

Sondnäring/sondmatning som fullnutrition 1500:-/månad  

Frukost 33:00 32:00 

Lunch 62:00 60:00 

Middag 44:00 43:00 

Efterrätt 10:00  9:00 

Kaffe & kaka 16:00 16:00 

Korttidsboende - Helabonnemang (avd D 

Ekbacken) 

164:00 159:00 

Matdistribution -lunch 58:00 exkl 

dryck 

56:00 exkl 

dryck 

Tillkommer utkörningsavgift 10:00 10:00 

 

2. Prissättning för övriga gäster vid äldreomsorgen (inkl moms) 

 2018  
inkl moms 

12% 

2017  
inkl moms 

12% 

Frukost 37:00 36:00 

Lunch   69:00 67:00 

Middag 49:00 48:00 

Efterrätt 11:00 10:00 

Kaffe & kaka 18:00 18:00 

Lunch Omsorgen Dagcentral 69:00 67:00 
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3. Prissättning för anställda/övriga gäster vid skola/barnomsorg 

 2018 
inkl moms 12% 

2017 
inkl moms 12% 

Lunch - Anställda vid skola och barnomsorg 51:00 50:00 

Lunch – Externa gäster 69:00 67:00 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har uppstått ett behov av revidering av antagen taxa för kosten 2018. 

Revideringen innebär att uppgifter om avgifter för brukare på särskilt boende som 

har sondmatning som fullnutrition läggs till i taxan. 

Under oktober månad 2017 har avgiftshandläggare på vård- och 

omsorgsförvaltningen utrett kostnader för brukare som enbart har sondnäring som 

fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Man har konstaterat att taxor 

och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart 

sondnäring/sondmatning. Taxan för sondmatning uppgår till 1 500 kronor per 

månad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 276 

- Tjänsteskrivelse från kostchef Elisabeth Eskfelt den 1 november 2017 

- Förslag till reviderad taxa – Taxor och avgifter Kost 2018 

Beslutet skickas till 

Kostchef Elisabeth Eskfelt 

__________
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Dnr KS 2017/454 

KF § 235 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt avgifter för 

vård- och omsorgsinsatser enligt följande: 

Äldre- och handikappomsorgen 

Hemtjänst  265 kr/tim  Ingår i maxtaxan 

Hemsjukvård    Ingår i maxtaxan 

Ett besök under 1 månad 250 kr/besök 

Två besök eller fler 1 månad 425 kr/månad 

Avgift för utprovning 

av hjälpmedel   85 kr/utprovningstillfälle Ingår ej i maxtaxan 

  

Hyra för linne Ekbacken 400 kr/mån  Ingår ej i maxtaxan 

Trygghetstelefon ordinärt 

boende  270 kr/mån  Ingår i maxtaxan 

  

Avgift för ledsagning 120 kr/tillfälle  Ingår i maxtaxan 

Avgift för dagrehab 45 kr/tillfälle  Behandlings- 

Måltidskostnader tillkommer   avgiften ingår i 

dessa fastställs av kommun-   maxtaxan 

styrelsen  

Korttidsboende 110 kr/dygn  Vårdavgiften ingår 

Måltidskostnader tillkommer   i maxtaxan 

dessa fastställs av kommun-    

styrelsen  

  

LSS 

Måltider i gruppbostad 2 145 kr/mån 

(alla måltider i boendet Avdrag 35 kr/dag för de 

Frukost-lunch-mellanmål måltider som intas på 
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och middag, inklusive för- dagcenter och med 80 kr vid 

brukningsartiklar som  bortvaro ett helt dygn)   

tvål och papper) 

Resor i boendet med  15 kr/mil och person 

enhetens bil 

Avgift måltider på ålder 0 – 7 65 kr 

korttidsboende/FSO ålder 8 och äldre 90 kr 

  

Mellanmål  10 kr/st FSO 

Lunch  40 kr/st FSO (vid skollov) 

  

Avgift plats korttidsboende 4 280 kr/dygn 

Individ- och familjeomsorgen 

Familjerådgivning 100 kr/besök 4 gånger Följer gemensamt 

  därefter fritt under avtal med 

  samma behandlingsperiod Dalslandskommunerna 

Egenavgift för vistelse på  110 kr/dygn 

behandlingshem 

  

Längre vistelse på externt boende: Hyreskostnaden betalas av den 

enskilde + egenavgift 110 kr/dag. (Inkomstprövning, avgift tas ut 

under förutsättning att den enskilde har egen varaktig inkomst) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avgifter ovan, om inte annat anges, följer prisbasbeloppet. Enkelt 

uttryckt innebär detta att kommunens avgifter anpassas efter hur 

garantipensionerna utvecklas. Garantipensionen är den grundpension som betalas 

ut till de pensionärer som har lägst inkomst. 

Detta innebär att de delar som påverkar den debiterbara avgiftens storlek, det vill 

säga förbehållsbeloppet, maxtaxan och avgifter, alla är relaterade till 

prisbasbeloppets storlek och justeras i samband med förändringar av detta.  

Prisbasbeloppet för 2018 fastställdes av regeringen den 8 september till 45 500 

kronor, alltså en uppräkning med 800 kr eller 1,5 % jämfört med 2017 års nivå. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 277 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 19 oktober 2017 § 122 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 29 september 

2017 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

  

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-12-13  14 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/438 

KF § 236 Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB om 
höjning av stadsnätets investeringsram 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Stadsnät i Åmål AB:s ansökan om att höja 

investeringsramen från 45 miljoner kr till 50 miljoner kr. 

Sammanfattning av ärendet 

När Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) bildades beräknades den totala investeringen för 

byggnationen av stadsnätet i tätorten att uppgå till 58 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutade då om att godkänna investeringar upp till 45 

miljoner kr. 

Styrelsen för SÅAB beslutade på styrelsemötet den 31 augusti 2017, § 32 att 

hemställa hos kommunfullmäktige om att godkänna investeringar upp till 50 

miljoner kr för byggnation av stadsnät i tätorten. 

Det finns en borgen beviljad av kommunfullmäktige om 65 miljoner kr (2015 KF 

§83) och höjningen av investeringsramen ryms inom den. En höjning av 

investeringsramen innebär initialt ett ökat lånebehov för 

kommunkoncernen. Investeringen görs i SÅAB och driftskostnaderna tas i SÅAB 

som samtidigt fakturerar kund. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 280 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 9 november 2017 

- Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB daterad 16 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

__________
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Dnr KS 2017/239 

KF § 237 Förslag till ändringar i 
förbundsordningen för Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Åmåls kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat att föreslå 

ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas 

fullmäktige. Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att 

uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper 

som gäller för ordföranden för förbundet. 

Kommunstyrelsen beslutade i juni att ärendet skulle återremitteras för att Åmåls 

kommun ska diskutera förändringen gällande § 8 om revisorer med 

förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund. (2017-06-07 KS § 154). 

Ordföranden meddelar att en sådan diskussion med övriga medlemskommuner 

visat sig fruktlös då de flesta medlemskommunerna redan hade antagit den 

föreslagna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 285 

- Förslag till reviderad förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2017/183 

KF § 238 Svar på motion om val av ledamöter i 
kommunstyrelsens utskott - Håkan Sandberg 
(L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

De av kommunstyrelsen valda förtroendavalda i kommunstyrelsens 

utskott kvarstår i sina uppdrag under resterande delen av mandatperioden, med 

hänvisning till 10 kap 9 § i kommunallagen. Kommande mandatperiod ska 

samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott utses 

bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

En parlamentarisk grupp ska utreda den politisk organisation inför 

mandatperioden 2019-2022. Därmed anses motionen besvarad. 

Reservation 

Håkan Sandberg (L) och Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i en motion daterad 22 mars 2017 yrkat att ny- eller 

fyllnadsval ska genomföras till kommunstyrelsens utskott i behövlig omfattning 

samt att en parlamentarisk utredning ska tillsättas för att utreda den politiska 

organisationen inför nästa mandatperiod. 

Enligt 6 kap 22 § i kommunallagen ska en nämnd välja utskott bland ledamöterna 

och ersättarna i nämnden. Med nämnd avses här även kommunstyrelsen. Sedan 

motionen skrevs har antalet ej valbara ledamöter i kommunstyrelsens 

utskott minskat från 14 till 10 i antal. 

Kommunstyrelseförvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut med 

hänvisning till att ärendet är av politisk art och bör föreläggas högsta politiska 

organ för bedömning. Även arbetsutskottet överlämnade ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 287 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Ida Rådman den 26 oktober 2017 

- Motion från Håkan Sandberg (L) daterad 22 mars 2017 

Yrkande 

Håkan Sandberg (L) yrkar att den första delen av motionen är besvarad genom att 

kommunstyrelsen entledigar alla ledamöter som inte varit valbara enligt 

kommunallagen samt att kommunstyrelsen förrättar fyllnadsval i nödvändig 

omfattning. Den politiska organisationen bestående av styrelser och nämnder 

utreds av en parlamentarisk grupp inför mandatperioden 2019-2022. 
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Tomas Lindström (-) yrkar bifall till Håkan Sandbergs (L) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen yrkandet 

från Håkan Sandberg (L) och förslaget från kommunstyrelsen att de av 

kommunstyrelsen valda förtroendavalda i kommunstyrelsens utskott kvarstår i 

sina uppdrag under resterande delen av mandatperioden, med hänvisning till 10 

kap 9 § i kommunallagen. Kommande mandatperiod ska samtliga ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelsens utskott utses bland kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare. En parlamentarisk grupp ska utreda den politisk organisation inför 

mandatperioden 2019-2022. Därmed anses motionen besvarad. 

Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunfullmäktige 

bifallit förslaget från kommunstyrelsen. 

Omröstning begärs och genomförs (se Omröstning). 

Omröstning 

Omröstning om att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för att bifalla Håkan Sandbergs (L) yrkande. 

Med 23 ja-röster och 4 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 4 ledamöter avstår från att rösta. 4 ledamöter är 

frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Michael Karlsson (S), Ewa 

Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof Eriksson (S), Lars-Olov Ottosson (C), 

Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Fredrik Bengtsson (S), Anders Hög (S), 

Barbro Axelsson (S), Tommy Lehrman (S), Michael Karlsson (M), Johan 

Paulsson (M), Ulla Berne (M), Linda Strand (S), Morgan Torger (S), Magnus 

Nilsson (S), Christer Örtegren (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Lotta 

Robertsson Harén (MP), Laila Andrén (S) 

Nej-röst: Barbro Spjuth (M), Alf Alfredsson (SD), Tomas Lindström (-), Håkan 

Sandberg (L) 

Avstår: Rolf Lindström (S), Göran Karlsson (S), Thomas Olson (L), Leif 

Aronsson (C) 

Yrkande om jäv 

Tomas Lindström (-) yrkar att ledamöterna i kommunstyrelsen och dess utskott är 

jäviga i ärendet. 

Mötet ajourneras kl 18:55-19:05. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om huruvida ledamöterna i 

kommunstyrelsen och dess utskott är jäviga i ärendet och finner att 

kommunfullmäktige anser att så inte är fallet. 

Omröstning begärs och genomförs. 
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Omröstning om jäv 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott inte är jäviga i 

ärendet 

Nej-röst för att ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott är jäviga i ärendet. 

Med 22 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att ledamöter i 

kommunstyrelsen och dess utskott inte är jäviga i ärendet. 8 ledamöter avstår från 

att rösta. 4 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael 

Norén (S), Olof Eriksson (S), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Fredrik 

Bengtsson (S), Anders Hög (S), Barbro Axelsson (S), Tommy Lehrman (S), 

Michael Karlsson (M), Johan Paulsson (M), Linda Strand (S), Morgan Torger (S), 

Magnus Nilsson (S), Christer Örtegren (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Lotta 

Robertsson Harén (MP), Laila Andrén (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson 

(S) 

Nej-röst: Tomas Lindström (-) 

Avstår: Anne Sörqvist (C), Lars-Olov Ottosson (C), Ulla Berne (M), Barbro 

Spjuth (M), Alf Alfredsson (SD), Håkan Sandberg (L), Thomas Olson (L), Leif 

Aronsson (C) 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet att ledamöter i kommunstyrelsen 

och dess utskott inte är jäviga i ärendet. 

Beslutet skickas till 

Håkan Sandberg (L) 

__________
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Dnr KS 2017/170 

KF § 239 Svar på motion om förlängt 
ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter - 
Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, med motiveringen att motionens första 

yrkande anses inte behövas och motionens andra yrkande strider mot tidigare 

fullmäktigebeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har skrivit en motion om situationen på Rösparksskolan. I den 

framgår: 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge ägardirektiv till Åmåls 

kommunfastigheter AB att finansiera den merkostnad som uppstår för 

ersättningsskola på grund av arbetsmiljöproblem som uppstått i Rösparksskolans 

ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske under två 

år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 

miljoner kronor under perioden (17 december 2014 KF § 287) 

Motionären yrkar att fullmäktiges beslut § 287 2014 förlängs tills vidare i 

avvaktan på en permanent lösning av arbetsmiljöproblemen i Rösparksskolan 

samt att ÅKAB, som fastighetsägare, ges direktiv att inom ett år lämna 

åtgärdsförslag till hyresgästen, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämndens ståndpunkt är att det av beslutet framgår att 

ersättningsskolan är planerad under två år. Nämnden kan inte se att det är 

nödvändigt att förlänga beslutet, då nämnden tolkar det som beslutet gäller tills 

vidare. 

Vad gäller ägardirektiv till ÅKAB angående att lämna åtgärdsförslag så har 

fullmäktige beslutat att fortsatt process och arbete ska inrikta sig mot en skola i 

centralorten för förskoleklass till årskurs 6 för att få fram ett kostnadsförslag. 

Kostnadsförslaget blir sedan underlag för fullmäktige. (23 mars 2016 KF § 51) 

Nämnden tolkar motionen som motstridig mot detta fullmäktigebeslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 288 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 23 maj 2017 § 74 

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 16 maj 2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) daterad 15 mars 2017 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________
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Dnr KS 2017/171 

KF § 240 Svar på motion om att avbryta 
pågående partneringuppdrag, konsultuppdrag 
och arbete i politisk styrgrupp inför eventuellt 
byggande av ny skola i tätorten - Jan-Eric 
Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har lämnat in en motion där han yrkar att: 

- ÅKAB ges i uppdrag att avbryta parteringuppdraget. 

- Kommunchefen ges i uppdrag att avbryta upphandling av extern konsult för 

granskning av ärendet 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lägga ned styrgrupp och referensgrupp. 

- Alla ärenden i den politiska styrgruppen överlämnas till de nämnder där de hör 

hemma. 

Barn- och utbildningsnämnden ståndpunkt är att det står bortom allt tvivel att 

kommunen på ett eller annat sätt kommer att behöva genomföra omfattande 

byggnationsinsatser för att få till stånd en funktionell och god skol- och 

arbetsmiljö. Nämnden bedömer att utifrån den situationen är 

partneringupphandling det tillvägagångssätt som är mest effektivt och 

tidssparande. 

Kommunchefen har redan genomfört direktupphandling av konsult i syfte att 

granska det material som tidigare tagits fram i skolärendet. Den externa konsulten 

SWECO redovisade en delrapport för styrgruppen samt politiska företrädare den 

13 juni 2017. Rapporten i sin helhet redovisades för styrgruppen, politiker, 

tjänstemän och övriga intresserade den 5 september 2017. Det betyder att en 

betydande del av arbetet och därmed även kostnaden redan är upparbetad. Barn- 

och utbildningsnämnden bedömer att i nuläget avbryta utredningen inte vore god 

ekonomisk hushållning. Därför föreslår nämnden att även punkt 2 i motionen 

avslås. 

Avseende punkt 3 och 4 i motionen rörande sammansättning och arbetsformer för 

den politiska styrgruppen och/eller andra politiska konstellationer har 

förvaltningen ingen ståndpunkt, då det bedöms som en politisk fråga. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 289 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsförvaltningen den 23 maj 2017 § 75 
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- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson den 16 maj 2017 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) daterad 15 mars 2017 

  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Catrin Eriksson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jan-Eric Thorin (L) 

__________
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Dnr KS 2017/408 

KF § 241 Svar på fråga om kostnad för 
samarbete med PEAB om nya skolan ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnader för 

samarbete med företaget PEAB i samband med förberedelser för byggande av ny 

skola. Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 att frågan fick 

ställas. Vid mötet den 25 oktober 2017 meddelade Michael Karlsson (S) att han 

skulle återkomma 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2017/500 

KF § 242 Inlämnat medborgarförslag om 
cykelsituationen i Åmåls centrum - Rune 
Johansson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats av Rune Johansson där han föreslår flera 

åtgärder för att skapa en tryggare trafiksituation för cyklister i centrum. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Rune Johansson den 5 december 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2017/441 

KF § 243 Informationsärende: Revisionsrapport 
- Granskning av arvoden och ersättningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson (L) informerar om ärendet där 

kommunrevisionen översiktligt har granskat kommunens följsamhet mot 

arvodesreglemente och resereglemente. Revisionen rekommenderar bland annat 

kommunen att övergå till ett enhetligt system för arvoden och reseersättningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 278  

- Yttrande från personalenheten den 22 november 2017 

- Revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Personalenheten 

__________
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Dnr KS 2017/463 

KF § 244 Fyllnadsval av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Maria Strand (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Klara Sundkvist (M), Slåttervägen 2, 662 35 Åmål, 

som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Maria Strand (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Strand (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden, vilket kommunfullmäktige godkänt. Vid kommunfullmäktiges 

möte den 29 november 2017 § 230 beslutade kommunfullmäktige att utse Klara 

Sundkvist, Slåttervägen 2, 662 35 Åmål, som ny ersättare efter Maria Strand (M). 

Med anledning av att Klara Sundkvist inte var 18 år då fyllnadsvalet 

genomfördes, och därmed inte valbar enligt kommunallagen, behöver 

fyllnadsvalet göras om. 

Beslutet skickas till 

Klara Sundkvist 

Ann-Britt Thorsell 

Löneenheten 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-12-13  27 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/501 

KF § 245 Avsägelse av politiska uppdrag som 
ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål - Joachim Adolfsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Joachim Adolfsson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Joachim Adolfsson (M) har i skrivelse som inkom den 5 december 2017 avsagt 

sig sitt politiska uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Beslutet skickas till 

Joachim Adolfsson 

Löneenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Linda Sahlin, Säffle kommun 

__________
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Dnr KS 2017/501 

KF § 246 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Joachim 
Adolfsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Olle Bring (M), Fjällbacken 6, 662 31 Åmål, som ny 

ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Joachim Adolfsson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Joachim Adolfsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål, vilket kommunfullmäktige godkänt. Ett fyllnadsval 

för att utse en ny ledamot behöver hållas. 

Moderaterna har inkommit med följande förlag på ny ledamot: Olle Bring, 

Fjällbacken 6, 662 31 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Olle Bring 

Löneenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Linda Sahlin, Säffle kommun 

__________
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Dnr KS 2017/501 

KF § 247 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Johan Bengtsson (M), Stegsgatan 9, 662 31 Åmål, till 

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

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Olle Bring (M) som varit ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden har valts in som ordinarie ledamot i teknik- och fritidsnämnden 

behöver ett fyllnadsval hållas för att utse en ny ersättare efter Olle Bring (M). 

Moderaterna har inkommit med följande förslag till ny ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden: Johan Bengtsson, Stegsgatan 9, 662 31 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Johan Bengtsson 

Löneenheten 

Teknik- och fritidsnämnden 

Linda Sahlin, Säffle kommun 

__________
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Dnr KS 2017/240 

KF § 248 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) informerar om det pågående arbetet med 

organisationsförändringar inom kommunalförbundet. 

__________  
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KF § 249 Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden finns att rapportera om till dagens möte. 

__________
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Dnr KS 2017/504 

KF § 250 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om båtturer på 
Vänern - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 8 december 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående båtturer på Vänern. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 8 december 2017 

__________
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Dnr KS 2017/505 

KF § 251 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om byggande 
av lägenheter i Åmål - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 8 december 2017 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående byggande av 

bostäder i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 8 december 2017 

__________
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Dnr KS 2017/513 

KF § 252 Inlämnad interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om pågående upphandling av 
fordon - Lars Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 13 december 2017 från Lars Ottosson 

(C) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

pågående upphandling av fordon. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation daterad den 13 december 2017 från Lars Ottosson (C) 

__________
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Dnr KS 2017/514 

KF § 253 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen - Håkan Sandberg 
(L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Håkan Sandberg (L) gällande 

hans uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i skrivelse som inkom den 13 december 2017 avsagt sig 

sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Håkan Sandberg 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2017/515 

KF § 254 Inlämnad motion ”Nytt fokus på 
tillväxt och tillsyn” - Lars Ottosson (C), Michael 
Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lars Ottosson (C) och Michael Karlsson (M) den 13 

december 2017. De föreslår bland annat att Åmåls kommun inför den så kallade 

Rättviksmodellen med en rådgivande myndighetsutövning inom tillsyn för 

näringslivet. 

Lars Ottosson (C) presenterar innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion inkom 13 december 2017 från Lars Ottosson (C) och Michael Karlsson 

(M) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2017/516 

KF § 255 Inlämnad motion ”Ny bebyggelse 
inom kvarteret Illern” - Michael Karlsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har den 13 december 2017 lämnats in av Michael Karlsson (M), som 

företrädare för Allians för Åmål. Han föreslår bland annat att ett äldreboende ska 

byggas på hörntomten Södra Långgatan - Nybrogatan, i kvarteret Illern. 

Michael Karlsson (M) presenterar innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion inkom 13 december 2017 från Michael Karlsson (M) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


