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Justeringens plats och tid 18 december 2018 kl 15.00, stadshuset 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 274 - 299 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 

  

  

Justerare  

 Barbro Axelsson Ove Kaye 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-12-12 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-18 Datum då anslaget tas ned 2019-01-08 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:00–19:30 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Ledamöter Ulla Berne (M) 

Johan Paulsson (M) 

Morgan Sundkvist (M), §§ 281-299 

Anders Bäckström (C) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Peter Stenberg (L) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Åsa Mohlin (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Jimmy Zegolsson (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Tomas Lindström (TL), ej närvarande, ersättare saknas 
  
Tjänstgörande ersättare Johan Bengtsson (M), ersätter Michael Karlsson (M) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 274 Val av justerare 5 

KF § 275 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 276 Information: Digital utrustning för politiker 7 

KF § 277 Svar på motion om utredning för bättre boendemiljö i centrala Åmål - Christer 

Törnell (KD) 8 

KF § 278 Svar på medborgarförslag - Ramp mellan Norrtull och Karlstadsvägen - Tage 

Bergström 9 

KF § 279 Svar på medborgarförslag om elljusspår i Fengersfors - Monica Lindstrand 10 

KF § 280 Svar på medborgarförslag om tillåtna ridvägar vid valda delar av Hanebols 

friluftsområde - Margareta Martinsson 11 

KF § 281 Svar på medborgarförslag om Åmåls kommun ska anställa en person som 

sköter underhåll i Fengersfors-Fröskog - Elsa Dalstrand 12 

KF § 282 Antagande av detaljplaneändring för kvarter Adolfsberg, Andréegatan 13 13 

KF § 283 Delårsrapport efter 30 juni 2018 för Fyrbodals kommunalförbund samt 

revisorernas bedömning av delårsrapporten 15 

KF § 284 Revidering av taxa för slamtömning i Åmåls kommun 16 

KF § 285 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst för Åmåls kommun 17 

KF § 286 Revidering av nämndreglementen i samband med välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med 1 januari 2019 19 

KF § 287 Biblioteksplan 2019-2022 för Åmåls kommun 21 

KF § 288 Förlängning av krisledningsnämndens uppdrag 23 

KF § 289 Inlämnat medborgarförslag om kolonilottsområde, Bodil Jansson 24 

KF § 290 Svar på frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

om upphandling av kommunens bilar - Kjell Kaså (C) 25 

KF § 291 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) om maximal kostnad för ny skola - Kjell Kaså (C) 26 

KF § 292 Val av godkänd revisor till stiftelsen Årbols skolmuseum för perioden 2019-

2022 27 

KF § 293 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige -  Adil Lundberg 

(V) 28 

KF § 294 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 29 

KF § 295 Meddelanden 30 

KF § 296 Svar på medborgarförslag om att förbjuda pyrotekniska raketer och smällare i 

Åmåls kommun - Rickard Karlsson 31 
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KF § 297 Svar på medborgarförslag gällande reglering av pyrotekniska varor i Åmåls 

kommuns lokala ordningsföreskrifter - Sven-Åke Runelid 33 

KF § 298 Inlämnad motion om redovisning av motioner och medborgarförslag - Ove 

Kaye (SD) 35 

KF § 299 Inlämnad motion om information om ekonomiska konsekvenser i 

beslutsunderlag - Lars-Olof Ottosson (C) 36 
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KF § 274 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Ove Kaye (SD) och Barbro Axelsson (S). Justering kommer att 

ske tisdag 18 december kl 15.00 i stadshuset. 

__________  
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KF § 275 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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KF § 276 Information: Digital utrustning för 
politiker 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog informerar om bland annat politikernas användning av 

officiell @amal.se-epostadress och kommande övergång till 

möteshanteringssystemet Meetings Plus. 

__________
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Dnr KS 2018/288 

KF § 277 Svar på motion om utredning för 
bättre boendemiljö i centrala Åmål - Christer 
Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Åtgärder kommer att 

påbörjas från 1 januari 2019 för att begränsa trafiken i Åmåls centrum nattetid. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun är medveten om att centrala Åmål har varit under de senaste åren 

föremål för buskörningar och musikspelning på hög volym. Detta har föranlett till 

ett antal klagomål framför allt hos besökande på hotell men även av lokala företag 

och boende längs berörda vägsträckor hos polismyndigheten och Åmåls kommun. 

Problemet har varit speciellt stort under perioden april-augusti. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att ge teknik- och 

fritidsnämnden uppdrag att begränsa trafiken för allmänheten i Åmål mellan 

klockan 00-05 på vägsträcka Kungsgatan och Måkebergsvägen under perioden 1 

januari 2019 till och med 30 september 2019. Problemet har diskuterats i forumet 

Trygg Åmål. Trygg Åmål är ett forum för säkerhetsfrågor i Åmåls kommun, 

exempel på deltagare är gatukontoret, centrumutvecklare, säkerhetssamordnare, 

företag och polis. 

Åtgärder med begränsning av trafik i centrala Åmål är ett försök från Åmåls 

kommun att få rätsida på problemet utan att begränsa allmänhetens tillträde till 

centrum. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 273 

- Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare den 7 november 2018 

- Motion från Christer Törnell (KD) den 18 september 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Säkerhetssamordnaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/332 

KF § 278 Svar på medborgarförslag - Ramp 
mellan Norrtull och Karlstadsvägen - Tage 
Bergström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Åmåls kommunfastigheter AB i uppdrag att 

se till att en handikappramp kommer på plats vid trappan som är mot gångbanan 

från kommunhuset Norrtull mot Karlstadsvägen. Med detta anses 

medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Tage Bergström inkom den 15 september 2016 där 

önskemålet är en rullstolsramp vid trappan som är mot gångbanan från 

kommunhuset Norrtull mot Karlstadsvägen. Åmåls Kommunfastigheter AB 

(ÅKAB) har beslutat att genomföra byggnation av handikappramp enligt 

medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 274 

- Skrivelse Åmåls kommunfastigheter AB den 5 november 2018 

- Medborgarförslag från Tage Bergström den 15 september 2016 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

__________
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Dnr KS 2017/387 

KF § 279 Svar på medborgarförslag om 
elljusspår i Fengersfors - Monica Lindstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till de 

ekonomiska budgetförutsättningarna. 

Jäv 

Monica Lindstrand (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Monica Lindstrand inkom 12 september 2017 där 

förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger elljus till befintligt motionsspår i 

Fengersfors. Medborgarförslaget syftar till folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Teknik- och fritidsförvaltningen menar att föreslagna åtgärder skulle medföra 

ökade kostnader för investering och drift/underhåll som inte ryms inom nämndens 

budget för kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 275 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 § 107 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 26 september 2018 

- Medborgarförslag från Monica Lindstrand den 12 september 2017 

Yrkande 

Ulrika Gundahl (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________
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Dnr KS 2018/237 

KF § 280 Svar på medborgarförslag om tillåtna 
ridvägar vid valda delar av Hanebols 
friluftsområde - Margareta Martinsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 

bland annat mark- och ägarförhållanden i Hanebolsområdet. 

Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka andra möjliga placeringar 

av ridvägar av samma karaktär som förslagsställaren avser. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Margareta Martinsson inkom 7 juni 2018 där 

förslagsställaren föreslår att delar av befintliga motionsspår på Hanebol görs om 

till ridspår, och därmed öppna friluftsområdet för ridning. 

Förvaltningens ståndpunkt är att ridning i motionsspår är olämpligt, med 

hänvisning till bland annat mark- och ägarförhållanden i Hanebolsområdet. Enligt 

de allmänna lokala ordningsreglerna i Åmåls kommun är ridning i motion- och 

skidspår förbjudet. Förvaltningen bedömer att skadorna riskerar att bli för stora 

även om ryttaren visar hänsyn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 276 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 § 105 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 19 september 2018 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 7 juni 2018 

Yrkande 

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

medborgarförslaget med hänvisning till bland annat mark- och ägarförhållanden i 

Hanebolsområdet samt att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka 

andra möjliga placeringar av ridvägar av samma karaktär som förslagsställaren 

avser. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________
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Dnr KS 2017/227 

KF § 281 Svar på medborgarförslag om Åmåls 
kommun ska anställa en person som sköter 
underhåll i Fengersfors-Fröskog - Elsa 
Dalstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då det redan finns 

avtal mellan Åmåls kommun och Fengersfors IF som reglerar de arbetsuppgifter 

som nämns i medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag från Elsa Dalstrand inkom 24 april 2017 som föreslår att 

kommunen anställer en person boende på orten, som ska arbeta med skötsel av 

fotbollsplan, badstrand, motionsspår, hockeyrink, lekplats etc. Förslagställaren 

beskriver att byalaget och scouter emellanåt rycker ut för att röja och städa på 

ideell väg då man anser att detta krävs. 

Det finns idag ett avtal mellan Åmåls kommun och Fengersfors IF som reglerar 

de arbetsuppgifter som nämns i medborgarförslaget. Teknik- och 

fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga driftavtal i både Säffle 

och Åmål och arbetet har påbörjats med att ta fram nya riktlinjer för förenings- 

och driftavtal som ska ligga till grund för framtida avtal och bidrag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 277 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 juni 2018 § 75 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 7 juni 2018 

- Medborgarförslag från Elsa Dahlstrand den 24 april 2017 

Yrkande 

Christer Törnell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

medborgarförslaget då det redan finns avtal mellan Åmåls kommun och 

Fengersfors IF som reglerar de arbetsuppgifter som nämns i medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagställaren 

__________
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Dnr KS 2017/320 

KF § 282 Antagande av detaljplaneändring för 
kvarter Adolfsberg, Andréegatan 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen av detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 februari 2018, § 35, beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked 

till Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) för detaljplaneändring av ”Förslag till 

ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken 

samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad” och att ge Tillväxtenheten 

planuppdrag för rubricerad plan. 

ÅKAB hade lämnat in en begäran som  avsåg möjlighet till påbyggnation om tre 

våningar för del av Adolfsberg (Andregatan 1 och 13) om de byggtekniska 

möjligheterna finns, alternativt en påbyggnad om två våningar. En påbyggnation 

möjliggör installation av hissar, vilket blir en tillgång för nuvarande hyresgäster 

enligt ÅKAB. 

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar 

inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Övrig 

markanvändning och bestämmelser för området avses inte prövas inom ramen för 

planändringen. Planen är förenlig med översiktsplanen. 

Under samrådsskedet inkom 7 yttranden. Synpunkter från myndigheter var 

merparten utan erinran. Dock efterfrågades information om markens beskaffenhet 

och grundläggning vilket har utretts och enligt fastighetsägaren består marken av 

berg och husen har i byggskedet grundlagts på bergskross. Arbete har fortgått 

efter planens samrådsskede. Planen har fått mindre justeringar inför 

granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter samt redaktionella förtydliganden 

avseende planbestämmelse. 

Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna och de ställdes ut för 

granskning i biblioteket och fanns tillgängligt på kommunens hemsida under tiden 

2018-09-17 – 2018-10-08. 

Under granskningsskedet inkom 9 yttranden vilka merparten var utan erinran. Ett 

fåtal synpunkter inkom men endast redaktionella justeringar har gjorts. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 278 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör den 7 november 2018 

- Antagandehandlingar den 5 november 2018 

- Granskningsutlåtande den 5 november 2018 

- Planbeskrivning för gällande stadsplan från 1968 
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Yrkande 

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

ändringen av detaljplanen. 

Beslutet skickas till 

Magnus Dalsbo, ÅKAB 

Thomas Carlson, enhetschef Tillväxtenheten 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________
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Dnr KS 2018/367 

KF § 283 Delårsrapport efter 30 juni 2018 för 
Fyrbodals kommunalförbund samt 
revisorernas bedömning av delårsrapporten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera de synpunkter som revisorerna 

framför. Med detta godkänner fullmäktige delårsbokslutet för Åmåls kommuns 

del och lägger det till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig gransking av 

delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i 

huvudsak är förenligt med de mål i direktionen beslutat om, såväl de finansiella 

som de för verksamheten. 

Rapporten visar på ett överskott på 443 000 kronor, vilket är en positiv ökning av 

resultatet jämfört med budgeten som visar ett överskott på 193 000 kronor för 

första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på personalkostnader 

med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten. Förbundets soliditet 

uppgår till 6 % jämfört med direktionens beslut om en långsiktig stabil 

soliditetsnivå på 10 %. Den 8 juni 2017 beslutade direktionen att från 2018 höja 

medlemsavgiften från 28 kronor/invånare till 33 kronor/invånare med en 

indexhöjning på 3 % från 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 279 

- Delårsrapport efter 30 juni 2018 för Fyrbodals kommunalförbund 

- Revisorernas bedömning av delårsrapporten 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2018/362 

KF § 284 Revidering av taxa för slamtömning i 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa slamtömningstaxa enligt bilaga 1 att 

gälla från och med 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som finansieras 

enligt självkostnadsprincipen. Senaste justeringen av taxan gjordes inför starten 

av den nya entreprenaden år 2017. Taxan är nu i behov av en justering då 

indexökningen för entreprenaden de senaste två åren medför ökade kostnader med 

i snitt 4,5 % per år. 

En höjning av taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar med 20 % 

föreslås från och med 1 januari 2019. Taxan för akuttömning föreslås höjas med  

9 % från och med 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 280 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2018 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson den 9 oktober 2018 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

fastställa slamtömningstaxa enligt bilaga 1 att gälla från och med 1 januari 2019. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/293 

KF § 285 Riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i 

Åmåls kommun, från och med 1 januari 2019. Därmed upphävs tidigare 

reglemente för färdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Åmåls kommun har 

arbetats fram. Förslaget har remitterats till handikapprådet som lämnat in 

synpunkter och samråd har genomförts med företrädare för handikapprådet. 

Utifrån handikapprådets synpunkter samt tidigare politisk behandling av tillväxt- 

och arbetsmarknadsutskottet och kommunstyrelsen har riktlinjerna reviderats. 

Riktlinjerna har förtydligats gällande trappklättring och bärhjälp, bilbarnstol och 

vad som gäller barn och unga. 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) ger kommunen de grundläggande kraven som 

måste uppfyllas. Det finns behov av generella bestämmelser om färdtjänstens 

utformning, dels för att uppnå kommunal likställighet, dels för att ge stöd i 

handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Det samma 

gäller tillämpningen av Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

Genom riktlinjer tar kommunen ett ansvar för färdtjänstens handläggning och 

planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas så 

att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 281 

- Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018 

- Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst för Åmåls kommun 

Yrkande 

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

riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Åmåls kommun, från och med 1 januari 

2019, och att därmed upphäva tidigare reglemente för färdtjänst. 

Ordföranden tilläggsyrkar att riktlinjerna ska gälla från och med 1 januari 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om förslaget från kommunstyrelsen 

att anta riktlinjerna kan godkännas och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Därefter frågar ordföranden om hennes eget tilläggsyrkande kan godkännas, 

vilket fullmäktige gör. 
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Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggare 

Handikapprådet 

__________
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Dnr KS 2018/379 

KF § 286 Revidering av nämndreglementen i 
samband med välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 1 
januari 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nämndernas reglementen i enlighet med 

revideringsförslaget samt att en ändring görs i dokumentet gällande antal 

ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, från sju till nio ledamöter i enlighet 

med fullmäktigebeslut (KF §212 den 29 oktober 2014). 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av tidigare beslutad ändring av nämndstrukturen i Åmåls kommun 

behöver nämndernas reglementen revideras. De ansvarsområden som från 1 

januari 2019 ankommer på den nyinrättade välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

behöver ingå i den nya nämndens formella reglemente och därmed utgå från de 

avsnitt där de tidigare ingått. Detta innebär att stycken utgår från främst 

kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott, som upphör att existera 

per 31 december 2018. 

Ett större arbete med att revidera fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglementen har varit pågående sedan en tid. Färdplanen indikerar att ett 

antagande av dessa dokument bör kunna ske under våren 2019. Fram till dess 

föreslås att endast dessa isolerade överflyttningar av formella ansvar sker, i 

enlighet med bifogat revideringsförslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 284 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 22 november 2018 

- Revideringsförslag Fullmäktiges arbetsordning och Nämndernas reglementen 

- Ändringsdokument den 22 november 2018 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 26 september 2018, §165 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 30 maj 2018, §112 

Yrkande 

Ordföranden yrkar i tillägg att även en ändring görs i dokumentet gällande antal 

ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, från sju till nio ledamöter i enlighet 

med fullmäktigebeslut (KF §212 den 29 oktober 2014). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om förslaget från kommunstyrelsen 

att revidera reglementet och finner att kommunfullmäktige gör så. Därefter frågar 
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ordföranden om hennes eget tilläggsyrkande kan godkännas, vilket fullmäktige 

gör. 

Beslutet skickas till 

- Kanslichef 

- Förvaltningschef vård- och omsorg 

__________
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Dnr KS 2018/354 

KF § 287 Biblioteksplan 2019-2022 för Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2019-2022 för 

biblioteksverksamheter i Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en politiskt antagen 

biblioteksplan. Den ska vara en enskild plan och inte en del av exempelvis 

kulturplanen. I Biblioteksplanen ska all kommunal biblioteksverksamhet finnas 

med, likaså bör alla samarbeten på kommunal, regional och statlig nivå vara 

beskrivna. 

Biblioteksplan är ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat 

sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav 

och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen ligger till grund för det arbete som 

sker på kommunens bibliotek och för det samarbete som sker mellan biblioteken.  

Uppföljning av mål ska ske kontinuerligt av bibliotekets personalgrupp under 

perioden. Kommunstyrelsen är ansvarig för att utvärdering och revidering sker i 

slutet av perioden. 

Bibliotekens uppdrag idag är mångfacetterad och komplex. Biblioteken ska vara 

en demokratisk mötesplats, ett vardagsrum, en studieplats, en plats för inspiration 

och rekreation. I samband med den ökade användningen av teknik har också 

biblioteken fått en nyckelroll för medborgares digitala delaktighet: hur 

informationsteknik fungerar, var information finns, förmågan att bedöma och 

kritisk granska information och att veta hur digital information skapas och sprids. 

Oavsett vilken anledning medborgare har för att besöka biblioteket, ska alla delar 

finnas där för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, 

nationalitet, språk eller sociala status. 

I denna plan lyfts på vilket sätt Åmåls kommun arbetar för att göra biblioteket till 

en inkluderande mötesplats för alla och vara en samhällets stöttepelare för 

demokrati, tillgänglighet, utbildning och digitalisering. 

Åmåls kommun biblioteksplan är ett styrdokument som anger riktningen för 

utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 2019 - 2022. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 292 

- Tjänsteskrivelse av Stefan Jacobson daterad 1 november 2018 

- Biblioteksplan för Åmåls kommun 2019-2022 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-12-12  23 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/389 

KF § 288 Förlängning av 
krisledningsnämndens uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för nuvarande krisledningsnämnd 

förlängs till och med den 16 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det finnas en nämnd för 

att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 

(krisledningsnämnd). 

I Åmåls kommun består krisledningsnämnden av samma ledamöter som 

kommunstyrelsens arbetsutskott enligt Fullmäktiges arbetsordning och 

nämndernas reglementen. Kommunstyrelsen kommer att på mandatperiodens 

första möte den 16 januari 2019 att välja ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att uppdraget för nuvarande 

krisledningsnämnd förlängs till och med den 16 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 4 december 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Säkerhetssamordnaren 

__________
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Dnr KS 2018/390 

KF § 289 Inlämnat medborgarförslag om 
kolonilottsområde, Bodil Jansson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Bodil Jansson som föreslår att Åmåls 

kommun ordnar ett kolonilottsområde där kommuninvånare kan hyra en 

odlingslott. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Bodil Jansson den 2 december 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/365 

KF § 290 Svar på frågor ställda till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om upphandling av kommunens 
bilar - Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett ärende med tre frågor har lämnats in av Kjell Kaså (C) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om upphandlingen av 

kommunens bilar. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 28 november 

2018 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Frågor från Kjell Kaså (C) den 7 november 2018 

__________
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Dnr KS 2018/378 

KF § 291 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om maximal kostnad för ny skola - 
Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överläggningen är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Kjell Kaså (C) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om maximal kostnad för byggnation av ny 

grundskola i Åmål. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 28 november 

2018 att interpellationen fick ställas. Svar har lämnats in av Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation den 21 november 2018 från Kjell Kaså (C) 

- Interpellationssvar den 6 december 2018 från Michael Karlsson (S) 

Protokollsanteckning 

Christer Törnell (KD) lämnar nedanstående protokollsanteckning vilket 

ordföranden godkänner: 

Kristdemokraterna anser att styrgruppen för ”skolbygget” ger en fortlöpande 

information hur arbetet fortskrider. Denna information skall ges till 

kommunfullmäktige. 

__________
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Dnr KS 2018/298 

KF § 292 Val av godkänd revisor till stiftelsen 
Årbols skolmuseum för perioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Markus Persson, KPMG som godkänd 

revisor till stiftelsen Årbols skolmuseum. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige väljer Markus Persson på 

revisionsfirman KPMG som godkänd revisor till stiftelsen Årbols skolmuseum. 

Beslutet skickas till 

- Stiftelsen Årbols skolmuseum 

- Markus Persson, KPMG 

__________
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Dnr KS 2018/388 

KF § 293 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Adil Lundberg (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Adil Lundberg (V) gällande uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kansliet 

Adil Lundberg 

__________
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Dnr KS 2017/240 

KF § 294 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att informationen noteras och läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har haft möte den 6 december 2018 

och kommunfullmäktige tar del av protokollet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Direktionsmötet i korthet den 6 december 2018 

__________  
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KF § 295 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog påminner ledamöterna om att anmäla sig till 

politikerutbildningen den 24-25 januari 2019. 

__________
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Dnr KS 2017/464 

KF § 296 Svar på medborgarförslag om att 
förbjuda pyrotekniska raketer och smällare i 
Åmåls kommun - Rickard Karlsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett 

förbud mot användning av pyrotekniska varor, så som raketer, fyrverkerier och 

smällare. Förbudet gäller i hela Åmåls kommun. Därmed anses 

medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit med önskemål om att förbjuda användandet av 

pyrotekniska i Åmåls kommun. Det faller inom den kommunala rådigheten att 

besluta över användandet av denna typ av produkter, inom ramen för de lokala 

ordningsföreskrifterna. 

Flera andra kommuner i Sverige har redan kraftigt – eller helt – inskränkt 

möjligheten att använda pyrotekniska varor. Exempel härpå är Sala kommun, 

Norrtälje kommun och Lidköping. 

Även om traditionen med fyrverkerier är stark och av många uppfattas som 

festlig, finns det flera tungt vägande skäl för kommunen att verka för en 

begränsad användning av pyrotekniska varor. 

Det första skälet är att många människor upplever denna sorts firande som 

skrämmande. Det orsakar också en stress och lidande för ett stort antal tamdjur, så 

som hundar och katter. Detta är förslagsställarens huvudargument. 

Ett andra skäl är miljöpåverkan. Pyrotekniska varor innehåller ofta miljöfarliga 

ämnen och substanser som på ett oönskat sätt sprids i vår närmiljö såväl som 

skyddsvärda naturområden. Detta har belysts av såväl Naturskyddsföreningen 

som Kemikalieinspektionen under senare år. 

Ett tredje skäl är skaderisken. Varje år skadas omkring 100 personer i Sverige så 

allvarligt av pyrotekniska varor att de tvingas uppsöka akutsjukvård. Omkring 40 

procent av de som skadas allvarligt är under 18 år. Skador kan inträffa i samband 

med avfyrande såväl som vid påträffande av ännu icke detonerade pjäser. 

Avslutningsvis kan brandrisken kopplad till varugruppen anföras. Åmål har flera 

kulturhistoriskt ovärderliga byggnader i stadskärnan som bör skyddas mot all 

form av brandfara. 

Frågan har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som återremitterade den till 

kommunstyrelsen med hänvisning till att det är ett politiskt ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 december 2018 
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- Tjänsteskrivelse 5 december 2018 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 19 juni 2018, §74 

- Medborgarförslag 6 november 2017 

Yrkande 

Ulrika Gundahl (V), Michael Karlsson (S), Christer Törnell (KD), Leif Aronsson 

(C) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot användning av 

pyrotekniska varor, så som raketer, fyrverkerier och smällare. Förbudet gäller i 

hela Åmåls kommun. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2017/15 

KF § 297 Svar på medborgarförslag gällande 
reglering av pyrotekniska varor i Åmåls 
kommuns lokala ordningsföreskrifter - Sven-
Åke Runelid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett 

förbud mot användning av pyrotekniska varor, så som raketer, fyrverkerier och 

smällare. Förbudet gäller i hela Åmåls kommun. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit med önskemål om att på olika sätt begränsa 

användandet av pyrotekniska varor i Åmåls kommun. Det faller inom den 

kommunala rådigheten att besluta över användandet av denna typ av produkter, 

inom ramen för de lokala ordningsföreskrifterna. 

Flera andra kommuner i Sverige har redan kraftigt – eller helt – inskränkt 

möjligheten att använda pyrotekniska varor. Exempel härpå är Sala kommun, 

Norrtälje kommun och Lidköping. 

Även om traditionen med fyrverkerier är stark och av många uppfattas som 

festlig, finns det flera tungt vägande skäl för kommunen att verka för en 

begränsad användning av pyrotekniska varor. 

Det första skälet är att många människor upplever denna sorts firande som 

skrämmande. Det orsakar också en stress och lidande för ett stort antal tamdjur, så 

som hundar och katter. 

Ett andra skäl är miljöpåverkan. Pyrotekniska varor innehåller ofta miljöfarliga 

ämnen och substanser som på ett oönskat sätt sprids i vår närmiljö såväl som 

skyddsvärda naturområden. Detta har belysts av såväl Naturskyddsföreningen 

som Kemikalieinspektionen under senare år. 

Ett tredje skäl är skaderisken. Varje år skadas omkring 100 personer i Sverige så 

allvarligt av pyrotekniska varor att de tvingas uppsöka akutsjukvård. Omkring 40 

procent av de som skadas allvarligt är under 18 år. Skador kan inträffa i samband 

med avfyrande såväl som vid påträffande av ännu icke detonerade pjäser. 

Avslutningsvis kan brandrisken kopplad till varugruppen anföras, så som 

förslagsställaren gjort i sin skrivelse till kommunen. Åmål har flera 

kulturhistoriskt ovärderliga byggnader i stadskärnan som bör skyddas mot all 

form av brandfara. 

Frågan har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som återremitterade den till 

kommunstyrelsen med hänvisning till att det är ett politiskt ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 december 2018 

- Tjänsteskrivelse 5 december 2018 

- Protokollsutdrag Teknik- och fritidsnämnden 19 juni 2018, §74 

- Medborgarförslag 3 januari 2017 

  

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-12-12  35 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/407 

KF § 298 Inlämnad motion om redovisning av 
motioner och medborgarförslag - Ove Kaye 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Ove Kaye (SD) som föreslår att redovisningen av 

obesvarade motioner och medborgarförslag ska ske vid varje möte med 

kommunfullmäktige istället för två gånger per år. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 10 december 2018 från Ove Kaye (SD) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-12-12  36 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/409 

KF § 299 Inlämnad motion om information om 
ekonomiska konsekvenser i beslutsunderlag - 
Lars-Olof Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lars-Olof Ottosson (C) som föreslår att alla 

beslutsdokument ska under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser” innehålla tydlig 

information om vilken kostnaden är för beslutet och hur finansiering ska ske. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 11 december 2018 av Lars-Olof Ottosson (C) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


