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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 40 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Barbro Axelsson Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-01-31 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-08 Datum då anslaget tas ned 2018-03-01 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–22:15 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, förvaltningschef , kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C), §§ 1-30 

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) 

Pertti Rolöf (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Michael Karlsson (M) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD) 

Tomas Lindström (-) 

Thomas Olson (L) 

Jonatan Malm (MP), ersättare saknas 

Peter Sund (V) 

Per-Arne Andersson (V), ersättare saknas 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S), §§ 1-21 

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

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

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Anders Hög (S), ersätter Ingvar Larsson (S) 

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

Lisbeth Vestlund (-), ersätter Håkan Sandberg (L) 

Klas Häggström (L), §§ 1-28, ersätter Jan-Eric Thorin (L) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 1 Val av justerare 5 

KF § 2 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 3 Fyllnadsval som ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Christina Wallin 

(V) 7 

KF § 4 Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (V) 8 

KF § 5 Fyllnadsval av nämndeman i tingsrätten efter Christina Wallin (V) 9 

KF § 6 Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ - 

Michael Karlsson (S) 10 

KF § 7 Fyllnadsval av ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ efter Michael 

Karlsson (S) 11 

KF § 8 Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Håkan 

Sandberg (L) 12 

KF § 9 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Håkan Sandberg (L) 13 

KF § 10 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Åmåls kommun - Jan-Eric Thorin (L) 

(ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i valberedning, 

ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i krisledningsnämnd) 14 

KF § 11 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Jan-Eric Thorin (L) 15 

KF § 12 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Jan-Eric Thorin (L) 16 

KF § 13 Fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden efter Jan-Eric Thorin (L) 17 

KF § 14 Revidering av ledamöter i arvodesberedningen 18 

KF § 15 Fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation – Utökat uppdrag för 

arvodesberedningen 20 

KF § 16 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem i centralorten 21 

KF § 17 Lokaler för förskola och skola i Åmåls kommun 25 

KF § 18 Delårsbokslut och revisionsrapport för Fyrbodals kommunalförbund 27 

KF § 19 Revisionsrapport - Översiktlig granskning delårsrapport 2017 28 

KF § 20 Svar på medborgarförslag om mer valfrihet för äldre när det gäller boende - 

Lisbeth Vestlund 29 

KF § 21 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) om pågående upphandling av fordon - Lars-Olov Ottosson (C) 30 

KF § 22 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om bostadsbyggande i Åmåls kommun 31 

KF § 23 Inlämnad interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) gällande gasproduktion vid Östby miljöstation - Kjell Kaså (C) 32 
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KF § 24 Interpellation om kostnader för utredningar i samband med byggande av ny 

skola från Håkan Sandberg (L) 33 

KF § 25 Interpellation om statsbidrag för stimulerat bostadsbyggande från Håkan 

Sandberg (L) och Jan-Eric Thorin (L) 34 

KF § 26 Inlämnat medborgarförslag om snöröjning av trottoarer - Hans Wikström 35 

KF § 27 Inlämnat medborgarförslag om namnbyte av gata - Anita K. Alexandersson 36 

KF § 28 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) från 

Tomas Lindström (-) om hot och våld mot förtroendevalda 37 

KF § 29 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om kostnader för resor utomlands för politiker och anställda i 

Åmåls kommun under 2017 38 

KF § 30 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om handel i Åmål 39 

KF § 31 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om debatt i Päronsalen 40 

KF § 32 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om sammanslagning av gemensamma teknik- och 

fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 41 

KF § 33 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om Twitterkonton 42 

KF § 34 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om bidrag till föreningar 43 

KF § 35 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om skyddsrum i Åmål 44 

KF § 36 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om applåder i kommunfullmäktige och kommuners 

självbestämmanderätt 45 

KF § 37 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om Åmåls kommuns pensionsskuld 46 

KF § 38 Inlämnad motion - Att råda över sina verksamheter och fastigheter - Michael 

Karlsson (M) och Lars-Olov Ottosson (C) 47 

KF § 39 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 48 

KF § 40 Meddelanden 49 
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KF § 1 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver ordföranden väljs Barbro Axelsson (S) och Ulla Berne (M) att justera 

protokollet. Justeringen sker den 7 februari 2018 kl 15.00. 

__________  
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KF § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/523 

KF § 3 Fyllnadsval som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden efter Christina Wallin (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Olsson (V), Nygatan 3, 662 34 

Åmål, som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Christina Wallin (V). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att utse en ny ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden efter Christina Wallin (V). 

Vänsterpartiet har inkommit med följande förlag på ny ledamot: Peter Olsson (V), 

Nygatan 3, 662 34 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Peter Olsson 

Löneenheten 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2017/523 

KF § 4 Fyllnadsval av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att utse en ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden med anledning av att tidigare ersättare Peter Olsson (V) blivit 

vald som ordinarie ledamot. 

Vänsterpartiet har inkommit med följande förlag på ny ersättare: Christina 

Johansson (V), Stenhuggaregatan 27, 662 37 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Christina Johansson 

Löneenheten 

Kanslienheten 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/523 

KF § 5 Fyllnadsval av nämndeman i tingsrätten 
efter Christina Wallin (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som ny nämndeman i tingsrätten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för att utse en ny nämndeman i tingsrätten efter 

Christina Wallin (V). 

Vänsterpartiet har inkommit med följande förslag på ny nämndeman: Christina 

Johansson (V), Stenhuggaregatan 27, 662 37 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Tingsrätten Vänersborg 

Christina Johansson 

__________
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Dnr KS 2018/47 

KF § 6 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ - 
Michael Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Michael Karlsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har inkommit från Michael Karlsson (S) gällande uppdraget 

som ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ. 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2018/47 

KF § 7 Fyllnadsval av ledamot i 
Samordningsförbundet BÅDESÅ efter Michael 
Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ewa Arvidsson (S), Kvarnholmsgatan 8, 

662 34 Åmål, som ny ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt en avsägelse från Michael Karlsson (S) gällande 

hans uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ och ett fyllnadsval 

behöver hållas. 

Socialdemokraterna har inkommit med följande förslag till ny ledamot: Ewa 

Arvidsson (S), Kvarnholmsgatan 8, 662 34 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Ewa Arvidsson 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Löneenheten 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2018/9 

KF § 8 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige - Håkan 
Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Håkan Sandberg (L). 

Kommunfullmäktige kommer att hos Länsstyrelsen be om ny sammanräkning för 

att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Sandberg (L) har i skrivelse den 3 januari 2018 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Löneenheten 

Kanslienheten 

Håkan Sandberg 

__________
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Dnr KS 2017/514 

KF § 9 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen efter Håkan Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Stenberg, Kuttergatan 13, 662 91 

Åmål, som ny andre ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna. 

Thomas Olson (L) blir ny förste ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 13 december 2017 avsägelsen från Håkan 

Sandberg (L) gällande uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Ett 

fyllnadsval behöver därför hållas. 

Liberalerna har inkommit med följande förslag på ny andre ersättare i 

kommunstyrelsen: Peter Stenberg (L), Kuttergatan 13, 662 91 Åmål. Nuvarande 

andre ersättare Thomas Olson (L) blir därmed förste ersättare för Liberalerna. 

Beslutet skickas till 

Peter Stenberg 

Thomas Olson 

Löneenheten 

Kanslienheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  14 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/21 

KF § 10 Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag i Åmåls kommun - Jan-Eric Thorin (L) 
(ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i valberedning, 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
ersättare i krisledningsnämnd) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jan-Eric Thorin (L). 

Kommunfullmäktige kommer att hos Länsstyrelsen be om ny sammanräkning för 

att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) har i skrivelse den 12 januari 2018 avsagt sig samtliga 

politiska uppdrag i Åmåls kommun vilket innebär: 

- ledamot i kommunfullmäktige 

- ledamot i kommunstyrelsen 

- ledamot i valberedning 

- ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

- ersättare i krisledningsnämnd 

Beslutet skickas till 

Jan-Eric Thorin 

Löneenheten 

Kanslienheten 

Länsstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/21 

KF § 11 Fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen efter Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lena Hesselroth (L), Fryxellsgatan 53, 662 

35 Åmål, som ledamot i kommunstyrelsen. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Jan-Eric Thorin (L) gällande 

hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 

Liberalerna har inkommit med följande förslag till ny ledamot: Lena Hesselroth 

(L), Fryxellsgatan 53, 662 35 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Lena Hesselroth 

Löneenheten 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2018/21 

KF § 12 Fyllnadsval av ledamot i 
valberedningen efter Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Olson (L), Packebyn 121, 662 91 

Åmål, till ledamot i valberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Jan-Eric Thorin (L) gällande 

hans uppdrag som ledamot i valberedningen. 

Liberalerna har inkommit med följande förslag till ny ledamot: Thomas Olson 

(L), Packebyn 121, 662 91 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Thomas Olson 

Löneenheten 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2018/21 

KF § 13 Fyllnadsval av ersättare i 
krisledningsnämnden efter Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lena Hesselroth (L), Fryxellsgatan 53, 662 

35 Åmål, som ny ersättare i krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Jan-Eric Thorin (L) gällande 

hans uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden. 

Liberalerna har inkommit med följande förslag till ny ersättare: Lena Hesselroth 

(L), Fryxellsgatan 53, 662 35 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Lena Hesselroth 

Löneenheten 

Kanslienheten 

__________
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Dnr KS 2017/478 

KF § 14 Revidering av ledamöter i 
arvodesberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner fyllnadsval och reviderar ledamöter och ersättare 

i arvodesberedningen enligt nedan: 

- Peter Olsson (V), Nygatan 3, 662 34 Åmål,  som ledamot 

- Rebecca Asp Olson (L), Packebyn 121, 662 91 Åmål som ersättare 

- Sven Callenberg (C), Tollebol 310, 662 91 Åmål, som ersättare 

- Anne Sörqvist (C), Mo Byn 521, 662 91 Åmål, som ledamot 

Kommunfullmäktige väljer Laila Andrén (S), Hantverkaregatan 13, 662 33 

Åmål, som ordförande och Anne Sörqvist (C), Mo Byn 521, 662 91 Åmål, som 

vice ordförande. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet att välja Laila Andrén (S) som 

ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesberedningen är sedan juni 2014 vald av kommunfullmäktige under 

perioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018. 

Ordföranden informerar om att flera fyllnadsval behöver hållas för 

arvodesberedningen: 

- val av ledamot efter Bobo Bergströms avsägelse (V) 

Vänsterpartiet föreslår Peter Olsson (V) 

- val av ersättare efter Jan-Eric Thorins avsägelse (L) 

Liberalerna föreslår Rebecca Asp Olson (L) 

- Centerpartiet föreslår att nuvarande ersättare Anne Sörqvist (C) och nuvarande 

ledamot Sven Callenberg (C) byter uppdrag med varandra 

Ordförande informerar även om att kommunfullmäktige behöver välja en 

ordförande och en vice ordförande för arvodesberedning. 

 

Socialdemokraterna föreslår Laila Andrén (S) som ordförande. 

 

Centerpartiet föreslår Anne Sörqvist (C) som vice ordförande. 

Beslutet skickas till 

Löneenheten 

Kanslienheten 
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Personalenheten 

__________
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Dnr KS 2017/478 

KF § 15 Fullmäktigeberedning för översyn av 
politisk organisation – Utökat uppdrag för 
arvodesberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen får ett utökat uppdrag att 

utreda den politiska organisationen inför kommande mandatperiod 2019-2022. 

Uppdraget ska presenteras för kommunfullmäktige senast i juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med besvarandet av en motion från Håkan Sandberg (L) beslutade 

kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 238 att en parlamentarisk grupp ska 

utreda den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att nuvarande arvodesberedning ska få 

ett utökat uppdrag. Uppdraget innebär att utreda den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 19 januari 2018 

__________
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Dnr KS 2016/394 

KF § 16 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3 
inkl fritidshem i centralorten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga 

en Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl särskola och fritidshem i centralorten. 

2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 

inleda Fas I – projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3 

skola inkl fritidshem i centralorten på Rösparksskolans markområde. Detta görs 

tillsammans med upphandlad partneringentreprenör enligt tidigare beslut i 

kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016). 

3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas: 

-byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 m2 per elev 

-byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån 

konstrueras i trä 

-byggnadstekniska alternativ 

-Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att 

miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola 

-musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år. 

-gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass – 

årskurs 3 skola inkl fritidshems behov. 

-alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning. 

-den nya skolan ska ha ett tillagningskök. 

4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över 

möjligheterna att renovera och bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt 

ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök dimensionerat för skolans och 

äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler. 

5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparksskolan, dock ej den del som 

benämns Nya huset. Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande 

lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för verksamhet för elever i 

Förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Barbro Spjuth (M), Lisbeth Vestlund (-), Klas Häggström (L) och Thomas Olson 

(L) reserverar sig mot beslutet att avslå Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande. 
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Sammanfattning av ärendet 

Sedan det uppdagades att Rösparksskolan var mögelskadad vintern/våren 2014 

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

delar av lokalen och bedriver verksamhet i tillfälliga moduler. 

Vidare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att enheten grundskola område 

B Rösparksskolan ska bedriva verksamhet för förskoleklass – årskurs 3 inklusive 

fritidshem och enheten grundskola område B Södra skolan för årskurs 4 – 6 

inklusive grundsärskola och fritidshem i centralorten, en organisation som är fullt 

utbyggd hösten 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, enheten grundskola område B är i stort behov 

av samlade funktionella lokaler för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med 

styrdokumenten. 

Kommunstyrelsen remitterade, vid sitt möte den 7 november 2017 KS § 243, 

ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden 

behandlade ärendet på sitt möte den 23 november 2017, BUN § 157. Nämnden 

svarade då att förslaget att bygga en F-3-skola utifrån nuvarande organisation 

både är lämpligt och genomförbart. Barn- och utbildningsnämnden poängterade 

att yta för grundsärskola och elever i behov av särskilt stort stöd för elever i 

förskoleklass – årskurs 3 är nödvändigt att projektera för i Fas I utifrån nuvarande 

och kommande behov i förhållande till statliga styrdokument, Skollag 2010:800, 

grundskoleförordning och läroplan. 

MBL- förhandlingar har hållits med de berörda fackliga organisationerna den 27 

november och 4 december 2017. De fackliga organisationerna har inga 

invändningar, men lämnade ett antal synpunkter som ska vägas in i arbetet längre 

fram i processen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 3 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 23 november 2017 § 157 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 november 2017 

- Rapport SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 

- MBL-protokoll den 27 november 2017 och 4 december 2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Olle Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Lars-Olov 

Ottosson (C), Anne Sörqvist (C), Christer Törnell (KD), Ulla Berne (M) och 

Lisbeth Vestlund (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Tomas Lindström (-) yrkar att Rösparksskolan inte ska rivas och att en ny skola 

ska byggas på Rösvallen. 

Thomas Olson (L) tilläggsyrkar att punkt 2 ska kompletteras med meningen 

Projekteringsuppdraget ska innehålla att skolan lätt ska kunna anpassas till en 

verksamhet F-6, vilket bifalles av Lisbeth Vestlund (-) och Tomas Lindström (-). 
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Mötet ajourneras kl 19:25-19:50 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Tomas Lindströms (-) 

yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs, se Omröstning om huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet från Thomas Olson 

(L) och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs, se Omröstning om tilläggsyrkande 

Omröstning 

Omröstning om huvudförslag 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för att bifalla Tomas Lindströms (-) yrkande 

Med 31 ja-röster och 2 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (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), Pertti 

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

Johan Paulsson (M), Ulla Berne (M), Anders Hög (S), Rolf Lindström (S), Göran 

Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), Barbro Spjuth (M), Lisbeth Vestlund (-), Klas 

Häggström (L), Thomas Olson (L), Peter Sund (V), Christer Örtegren (S), Cajsa 

Branchetti Hallberg (S), Leif Aronsson (C), Lotta Robertsson Harén (MP), Laila 

Andrén (S) 

Nej-röst: Tomas Lindström (-), Alf Alfredsson (SD) 

  

Omröstning om tilläggsyrkande 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande 

Nej-röst för att avslå Thomas Olsons (L) tilläggsyrkande 

Med 28 nej-röst och 5 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 

tilläggsyrkandet. 2 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Nej-röster: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (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), Pertti 

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

Johan Paulsson (M), Ulla Berne (M), Anders Hög (S), Rolf Lindström (S), Göran 

Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), Peter Sund (V), Christer Örtegren (S), Cajsa 
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Branchetti Hallberg (S), Alf Alfredsson (SD), Leif Aronsson (C), Lotta 

Robertsson Harén (MP), Laila Andrén (S) 

Ja-röst: Tomas Lindström (-), Barbro Spjuth (M), Lisbeth Vestlund (-), Klas 

Häggström (L), Thomas Olson (L) 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/394 

KF § 17 Lokaler för förskola och skola i Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 

ta fram underlag kring nedanstående projekt, där kostnaderna hanteras i framtida 

budgetprocesser: 

-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt 

nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola 

område C Kristinebergskolan. 

-projektplan/tidsplan för utökning av lokalyta utifrån elevprognos samt 

nödvändiga åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av enheten grundskola 

område B Södra skolan. 

-projektplan/tidsplan för renovering/om- och nybyggnation av enheten grundskola 

område A Tösse skola med inriktning på matsal, kök och hygienutrymmen. 

-projektplan/tidsplan för renovering och/eller nybyggnation av lokaler för 

förskola i Åmåls kommun, centralorten och Tösse. 

2. ge Tillväxtenheten i uppdrag att se över detaljplanen för Södra skolan och 

Tösse förskola angående möjligheter till utökning. 

Reservation 

Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, och fastställde beslutet den 8 

februari 2017 (KS § 21) om att ge kommunchefen i uppdrag att anlita extern 

konsult som i samverkan med berörda förvaltningar, ÅKAB och involverade 

arkitekter granska och komplettera befintliga underlag med utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges beslut från den 30 november 2016 KF § 248. 

Den 13 juni 2017 redovisade den externa konsulten, SWECO en delrapport av 

uppdraget för styrgruppen samt politiska företrädare. 

Den 5 september 2017 redovisade SWECO sin rapport, för styrgrupp, politiker 

och tjänstemän och övriga intresserade. 

Såväl ÅKAB som barn- och utbildningsförvaltningen och SWECO konstaterar att 

berörda objekt behöver anpassas till dagens behov utifrån arbetsmiljölagen och 

verksamheternas styrdokument (Skollag, läroplaner, förordningar etcetera). 

Objekten är även i behov av renovering på grund långvarigt nyttjande. 
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På sitt möte den 7 november 2017 (KS § 244) beslutade kommunstyrelsen att 

remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 

utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt möte den 23 november 2017 

(BUN § 158). Barn- och utbildningsnämnden hade vid sitt möte inget att erinra 

mot förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 4 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 23 november 2017 § 158 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 november 2017 

- Rapport SWECO Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 

- MBL-protokoll den 4 december 2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Olle Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/486 

KF § 18 Delårsbokslut och revisionsrapport för 
Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Åmål noterar de synpunkter som revisorerna framför. 

Fullmäktige är medvetet om att en översyn av organisation och ekonomi pågår. 

Med detta godkänner fullmäktige delårsbokslutet för Åmåls kommuns del och 

lägger det till handlingarna. 

Jäv 

Anne Sörqvist (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson redogör för delårsrapporten för Fyrbodals 

kommunalförbund. Rapporten visar ett underskott på 646 tusen kronor (tkr), 

vilket är i enlighet med prognos. Avvikelserna är små, med undantag att den 

externa finansieringen av projekt har varit ovanligt hög vilket har lett till ökade 

intäkter i basadministrationen. Direktionen har den 9 februari 2017 tagit beslut 

om att årets underskott ska täckas genom fakturering av medlemskommunerna, 

vilket innebär att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat jämfört med 2016. 

Förbundets soliditet uppgår till 3,1 %, vilket avviker från direktionens beslut om 

en långsiktig, stabil soliditetsnivå på 10 %. En rimlig lägsta nivå på solditeten 

kommer fortsatt vara en diskussionsfråga under hösten. 

Direktionen har beslutat att höja medlemsavgiften för 2018 från 28 kronor per 

invånare till 33 kronor per invånare samt att från 2019 implementera en 

indexhöjning på 3 %. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 8 

- Delårsbokslut efter den 30 juni 2017 

- Revisorernas bedömning av delårsrapport den 26 september 2017 

- Revisionsrapport av KPMG den 26 september 2017 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  28 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/465 

KF § 19 Revisionsrapport - Översiktlig 
granskning delårsrapport 2017  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen anser att kommunens delårsrapport daterad den 31 augusti 

2017 uppfyller såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en 

rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till 7,5 miljoner kronor 

(mkr), vilket är en försämring mot budget med 8,5 mkr. Verksamhetens 

nettokostnader beräknas öka med 7,8% medan skatteintäkter och generella 

statsbidrag beräknas öka med 3,2%. Den ogynnsamma kostnadsutvecklingen 

innebär en utmaning för kommunen. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande finansiella 

mål. Enligt prognosen kommer fem av dessa mål att uppfyllas. 

Revisionen anser likt tidigare att det verkar saknas tydliga kriterier när ett 

strategiskt mål ska anses uppfyllt. Det bedöms även vara svårt att göra en 

övergripande avstämning av måluppfyllelsen varför man uppmanar kommunen att 

fortsätta utveckla målarbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 9 

- Tjänsteskrivelse/yttrande av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 5 december 

2017 

- Revisionsrapport och Granskningsrapport Översiktlig granskning delårsrapport 

2017 den 11 november 2017 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/35 

KF § 20 Svar på medborgarförslag om mer 
valfrihet för äldre när det gäller boende - 
Lisbeth Vestlund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna svar på medborgarförslaget enligt det 

yttrande som bifogas ärendet, och därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen angående mer 

valfrihet för äldre när det gäller boende. Förslagställaren anger bland annat att det 

behövs fler vård- och omsorgsboende för de som behöver omsorg dygnet runt, 

men även fler trygghetsboende med gemensamma utrymmen för sällskap och 

umgänge. 

Vård- och omsorgsförvaltningens ståndpunkt är att socialtjänstens omsorg ska 

inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare antagit ett antal så kallade 

värdighetsgarantier som både ska ge den äldre ett mervärde och leda till ökat 

självbestämmande och delaktighet. 

Åmåls kommun har ett ansvar att inrätta särskilda boendeformer för äldre. Vad 

gäller tillgången till äldreboende i nuläget så överensstämmer det i stort med 

efterfrågan. Framöver kommer dock antalet äldre öka, varför ett nytt äldreboende 

bör tillskapas någon gång under de närmaste fem åren. Att planera för olika 

boendeformer för våra äldre är en stor gemensam kommunal utmaning där vård- 

och omsorgsnämnden är en av parterna, men där även det kommunala 

bostadsbolaget och privata fastighetsägare är viktiga aktörer. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 januari 2018 § 16 

- Yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen den 14 december 2017 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 14 november 2017 § 141 

- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg den 18 

oktober 2017 

- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund den 2 januari 2017 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Lisbeth Vestlund 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2017/513 

KF § 21 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om pågående upphandling av 
fordon - Lars-Olov Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 13 december 2017 från Lars-Olov Ottosson 

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

pågående upphandling av fordon. Kommunfullmäktige godkände den 13 

december 2017 att interpellationen fick ställas. Svar har inkommit från Michael 

Karlsson (S) den 30 januari 2018. 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 30 januari 2018 

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

__________
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Dnr KS 2017/495 

KF § 22 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
bostadsbyggande i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 29 november 2017 från Tomas Lindström (-

) ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående 

bostadsbyggande i Åmåls kommun. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 

29 november 2017 att interpellationen fick ställas. Svar har inkommit från 

Michael Karlsson (S) den 30 januari 2018. 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 30 januari 2018 

- Interpellation från Tomas Lindström (-) den 29 november 2017 

__________
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Dnr KS 2018/46 

KF § 23 Inlämnad interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) gällande gasproduktion vid Östby 
miljöstation - Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer på 

kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 17 januari 2018 från Kjell Kaså (C) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående gasproduktion vid 

Östby miljöstation. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation av Kjell Kaså (C) daterad den 17 januari 2018 

__________
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Dnr KS 2017/436 

KF § 24 Interpellation om kostnader för 
utredningar i samband med byggande av ny 
skola från Håkan Sandberg (L) 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att ärendet utgår då interpellanten har avsagt sin sina 

politiska uppdrag. 

__________
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Dnr KS 2017/485 

KF § 25 Interpellation om statsbidrag för 
stimulerat bostadsbyggande från Håkan 
Sandberg (L) och Jan-Eric Thorin (L) 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att ärendet utgår då interpellanterna har avsagt sig 

sina politiska uppdrag. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  35 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/525 

KF § 26 Inlämnat medborgarförslag om 
snöröjning av trottoarer - Hans Wikström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats av Hans Wikström den 18 december 2017. 

Han föreslår att fastighetsägare ska ta ansvar för snöröjning även på de gator inom 

tätbebyggt område som är undantagna. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Hans Wikström den 18 december 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  36 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/24 

KF § 27 Inlämnat medborgarförslag om 
namnbyte av gata - Anita K. Alexandersson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Anita K. Alexandersson om att byta namn 

på den lilla gatan mellan Kyrkogatan och Mellanbron, som endast har 

husadressen Vågmästaregården. Förslagställaren föreslår att namnet blir Ida 

Bäckmanns Gata, efter den kvinnliga författaren som växte upp där i slutet av 

1800-talet. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Anita K. Alexandersson inkom 15 januari 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  37 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/57 

KF § 28 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Laila Andrén (S) från Tomas 
Lindström (-) om hot och våld mot 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

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

förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  38 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/58 

KF § 29 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om kostnader för resor 
utomlands för politiker och anställda i Åmåls 
kommun under 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att svar på frågan kommer på ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnader för resor 

utomlands för politiker och anställda i Åmåls kommun under år 2017. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  39 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/59 

KF § 30 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om handel i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutas att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående handel i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  40 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/60 

KF § 31 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om debatt i Päronsalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående debattklimatet i 

Päronsalen, där mötena i Åmåls kommunfullmäktige hålls. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  41 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/61 

KF § 32 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om sammanslagning av 
gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen 
Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående sammanslagningen 

av teknik- och fritidsförvaltningen/teknik-och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  42 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/62 

KF § 33 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om Twitterkonton 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om riktlinjer inom 

socialdemokraterna om hur fejkade Twitterkonton ska hanteras. 

Ordföranden informerar om att frågans innehåll ligger utanför kommunens 

angelägenhet och att den inte kommer att tas upp för behandling. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  43 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/63 

KF § 34 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om bidrag till föreningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om kommunalt bidrag till 

föreningar. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  44 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/64 

KF § 35 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om skyddsrum i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om skyddsrum i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  45 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/65 

KF § 36 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om applåder i kommunfullmäktige 
och kommuners självbestämmanderätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om kommuners 

självbestämmande rätt och om applåder i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  46 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/66 

KF § 37 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om Åmåls kommuns 
pensionsskuld 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 26 januari 2018 från Tomas Lindström (-) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om Åmåls kommuns 

pensionsskuld. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) inkom 26 januari 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  47 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/69 

KF § 38 Inlämnad motion - Att råda över sina 
verksamheter och fastigheter - Michael 
Karlsson (M) och Lars-Olov Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olov Ottosson (C) har lämnat in en motion där de 

bland annat föreslår att Åmåls kommun återköper de fastigheter där kommunal 

verksamhet bedrivs av Åmåls kommunfastigheter AB. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Michael Karlsson (M) och Lars-Olov Ottosson (C) inkom 30 

januari 2018 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  48 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 39 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Från Fyrbodals kommunalförbund finns inget att rapportera till dagens möte. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-01-31  49 (49) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 40 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen meddelar följande: 

- En skriftlig reservation har inkommit under mötet från ledamot Tomas 

Lindström (-) gällande ärende 11, Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Jan-

Eric Thorin (L). 

- Ersättare i kommunfullmäktige Lisbeth Vestlund (-), tidigare företrädare för 

Liberalerna, har meddelat att hon är partipolitisk obunden. 

__________ 


