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Sekreterare  Paragrafer 24 - 38 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 

  

  

Justerare  

 Ewa Arvidsson Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2019-02-20 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-01 Datum då anslaget tas ned 2019-03-22 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–19:25 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Ida Rådman, tf kommunchef 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Michael Karlsson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Christer Örtegren (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Johan Paulsson (M) 

Morgan Sundkvist (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Maria Bertilsson(S) 

Tobias Holmberg (S), ersätter Ola Jaber (S) 

Michael Henriksson (S), ersätter Monica Lindstrand (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-20  3 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
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KF § 27 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut §§ 296-297 den 12 december 

2018, gällande användning av pyrotekniska varor i Åmåls kommun 7 

KF § 28 Tilläggsäskande från kommunrevisionen 9 

KF § 29 Arvoden för förtroendevalda 2019 10 

KF § 30 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Åsa 

Mohlin (S) 11 

KF § 31 Svar på motion om högre servicegrad, självbestämmande och trygghet för äldre 

på natten - Lisbeth Vestlund (-) 12 

KF § 32 Svar på motion om att inrätta ett politiskt organ i Åmåls kommun som endast 

arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas Lindström (TL) 13 

KF § 33 Inlämnat medborgarförslag om sänkt ålder på seniorkortet för Västtrafik från 

75 år till 65 år - Jan Brattås 14 

KF § 34 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 15 

KF § 35 Meddelanden 16 

KF § 36 Inlämnat medborgarförslag om bykompost - Elsa Dalstrand 17 

KF § 37 Inlämnad motion om utredningsuppdrag till teknik- och fritidsnämnden 

gällande kommungemensamt system för fordon samt personal för 

sophämtning/slamtömning - Lars-Olof Ottosson (C) 18 

KF § 38 Inlämnad interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jerry Saxin (S) om faktorer och nyckeltal för att mäta Åmåls skolelevers resultat - 

Michael Karlsson (M) 19 
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KF § 24 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ewa Arvidsson (S) och Ulla Berne (M) till 

justerare. Justering kommer att vara den 27 februari 2019 kl 13.00 i stadshuset. 

__________  
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KF § 25 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden ber fullmäktige notera att tre ärenden tillkommit sedan första 

kallelsen skickades ut, samt att ärendet om arvoden för 2019 som bordlades vid 

förra mötet, kommer att behandlas på dagens möte 

__________  
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KF § 26 Information: Kulturenhetens 
verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturchefen Stefan Jacobson informerar om kulturenhetens verksamhet som 

består av bland annat delarna bibliotek, arkiv, allmänkultur, Sagabiografen och 

kulturskolan. 

__________
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Dnr KS 2019/81 

KF § 27 Upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut §§ 296-297 den 12 december 2018, 
gällande användning av pyrotekniska varor i 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar beslutet från Länsstyrelsen som upphäver 

kommunfullmäktiges beslut om att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett 

förbud mot användandet av pyrotekniska varor i Åmåls kommun, KF 2018-12-12, 

§ 296 och § 297. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en 

arbetsgrupp med representanter för tillväxtenheten, teknik- och 

fritidsförvaltningen samt säkerhetssamordnaren i kommunen, för att ta fram ett 

nytt förslag för de lokala ordningsföreskrifterna rörande begränsande av bruk av 

pyrotekniska varor. 

Förslaget ska vara förenligt med rådande lagstiftning samt ta i beaktande 

kulturhistoriska värden i stadskärnan och den särskilda hänsyn som måste tas när 

det gäller tamdjur och verksamhetslokaler för vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

12 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att förbjuda 

användandet av pyrotekniska varor i Åmåls kommun. Bakgrunden var två 

medborgarförslag som inkommit. 

I beredningen av förslagen kunde handläggare och politiker i Åmåls kommun 

konstatera att ett större antal svenska kommuner åtminstone på sina officiella 

hemsidor och lokala ordningsföreskrifter kraftigt har begränsat den enskildes 

möjlighet att avfyra raketer, smällare och andra pyrotekniska varor. Några sådana 

exempel är Borlänge, Falun, Halmstad med flera. 

Eftersom bedömningen från kommunens sida var att det finns avsevärda negativa 

effekter och risker kopplade till bruket av pyrotekniska varor önskade kommunen 

genom sitt förslag och beslut pröva hur långt den enskilda kommunen genom 

lokala ordningsföreskrifter kan avancera i begränsandet. 

I samband med överklagande av kommunfullmäktiges beslut och vid kontakter 

med bland annat länsjurist Lars Schill, har det blivit uppenbart att den typ av 

långtgående begränsningar som Åmåls kommun önskat införa, inte är förenlig 

med rådande lagstiftning. Nya begränsande lagar för fyrverkerier med styrpinne 

träder dessutom i kraft under 2019 vilket förhoppningsvis är ett första steg mot 

ytterligare reglering av denna typ av produkter. 

Länsstyrelsen fattade den 12 februari 2019 beslut om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut §§ 296-297 med motivering att fullmäktiges beslut 

anses alltför vidsträckt för att upprätthålla ordningen på offentlig plats. 
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Det handlingsutrymme som lagen ger för att arbeta i den av fullmäktige utpekade 

riktningen består främst av revidering av lokala ordningsföreskrifterna. Ett 

lämpligt förfarande kan vara att peka ut särskilt känsliga och geografiskt 

begränsade områden, exempelvis kring äldreboenden, jourcentral, särskilda 

boenden, ridklubb, djurpark och särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 

och förbjuda användandet av pyrotekniska varor där. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef den 13 februari 2019 

- Beslut från Länsstyrelsen den 12 februari 2019 

- Beslut från kommunfullmäktige den 12 december 2018 §§ 296-297 

Beslutet skickas till 

Tf förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Tf kommunchef 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 28 Tilläggsäskande från 
kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunrevisionens budget utökas med 50 000 

kr till totalt 700 000 kr för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunrevisionen har för år 2019 en budget om totalt 650 000 kr enligt beslut 

av kommunfullmäktige den 28 november 2018 § 227. Kommunrevisionen nu 

lämnat in en skrivelse där de äskar om ytterligare 65 000 kr för år 2019, till följd 

av ökade kostnader för arvoden. Kommunrevision ska även göra en ny 

upphandling under 2019 av sakkunniga biträden för perioden 2020-2022, vilket 

de beräknar ger ökade kostnader. 

Enligt kommunallagen11 kap 8 § ska kommunfullmäktiges presidium bereda 

revisionens budget. Kommunfullmäktiges presidium i Åmål har berett ärendet 

och gör bedömningen att kommunrevisions budget kan utökas med 50 000 kr till 

totalt 700 000 kr för år 2019. Utökningen av kommunrevisionens budget hanteras 

genom omfördelningar inom kommunfullmäktiges budget. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande från kommunfullmäktiges presidium den 1 februari 2019 

- Skrivelse om tilläggsäskade från kommunrevisionen den 17 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/380 

KF § 29 Arvoden för förtroendevalda 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återuppta kommunfullmäktiges ärende KF 2019 

§ 6 från mötet den 30 januari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att verkställa den indexuppräkning av arvoden för 

2019 som arvodesreglementet anger och som utgör bilaga 1 i ärendet gällande 

arvoden från och med 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade den 30 januari 2019 (§6), enligt 

regeln om tredjedels minoritet, att bordlägga ärendet om de förtroendevaldas 

arvoden för 2019. I beslutet om bordläggning bestämdes att ärendet skall 

återupptas i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut, som normalt sker 

senast juni månad. Detta kan få inverkan under stor del av året, då 

budgetprocessen väntas förskjutas, möjligen till kvartal tre 2019. Förklaringen till 

detta är att den statliga budgetprocessen till följd av den utdragna 

regeringsbildningen blir extra förskjuten. 

Ärendet om arvoden för 2019 innehåller två delar. Den första delen, bilaga 1, 

handlar om en indexuppräkning för arvoden i enlighet med arvodesreglementet i 

Åmåls kommun, som slår fast att arvoden ska räknas upp årligen. Praxis är att i 

denna uppräkning följa riksdagsarvodenas uppräkningstal. Dessa skulle enligt 

förslaget gälla från och med 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019. 

Den andra delen av ärendet, bilaga 2, gäller mer genomgripande förändringar i 

arvoden för förtroendevalda. Dessa skulle enligt förslaget gälla från 1 juli 2019. 

Eftersom den årliga indexuppräkningen normalt sett fastställs av 

kommunstyrelsen är praxis att löneavdelningen från januari hanterar arvoden 

utifrån den kommande uppräkningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 februari 2019 § 31 

- Tjänsteskrivelse den 31 januari 2019 

- Beslut från kommunfullmäktige 2019-01-30, § 6 

- Beloppsbilaga 1 arvode förtroendevalda fr.o.m. 2019-01-01 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

__________
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Dnr KS 2019/21 

KF § 30 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Åsa Mohlin (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Henric Helander (S) som ny ersättare i 

teknik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 30 januari 2019 avsägelsen från Åsa Mohlin 

(S) gällande hennes politiska uppdrag som bland annat ersättare i teknik- och 

fritidsnämnden. Ett fyllnadsval behöver hållas. 

Socialdemokraterna föreslår att Henric Helander (S) väljs som ny ersättare i 

teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Henric Helander 

Teknik- och fritidsnämnden 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2018/306 

KF § 31 Svar på motion om högre servicegrad, 
självbestämmande och trygghet för äldre på 
natten - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte råder några 

resursbrister i de utpekade enheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Lisbeth Vestlund (-) där hon föreslår att vård- och 

omsorgsnämnden ska omprioritera inom budget för 2018 och 2019 genom att 

omfördela resurser till hemvårdens nattpatrull. Samt att man inför budgeten 2020 

tar med behovet av utökade resurser till nattpatrullen. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog i november 2018 att kommunfullmäktige 

anser motionen som besvarad med hänvisning till att hemvårdens nattpersonal i 

dagsläget har en grundbemanning som överensstämmer med det behov som finns. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 februari 2019 § 38 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 13 december 2018 § 142 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 20 november 2018 

- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden (tidigare vård- och omsorgsnämnden) 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/350 

KF § 32 Svar på motion om att inrätta ett 
politiskt organ i Åmåls kommun som endast 
arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om inrättande av politiskt organ 

som endast arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har i en motion till kommunfullmäktige den 26 oktober 

2018 föreslagit att Åmåls kommun inrättar ett politiskt organ som har till enda 

uppgift att arbeta för att minska ”Åmåls miljöpåverkan vad gäller växthusgaser 

till den nivå som FN:s senaste miljörapport kräver”. 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningen som med hjälp av 

miljöenheten och kanslienheten har utrett förslaget och föreslår att avslå motionen 

med motiveringen att den politiska organisationen nyligen setts över, det redan 

finns en miljönämnd samt att det pågår ett omfattande miljö- och klimatarbete 

inom ramarna för befintlig organisation. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 6 februari 2019 § 43 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 7 januari 2019 

- Motion från Tomas Lindström den 26 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljöenheten 

Bygg- och miljönämnden 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-20  14 (19) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/92 

KF § 33 Inlämnat medborgarförslag om sänkt 
ålder på seniorkortet för Västtrafik från 75 år till 
65 år - Jan Brattås 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jan Brattås som föreslår att åldern på 

seniorkortet sänks från 75 år till 65 år. Seniorkortet gäller på Västtrafik, den så 

kallade Åmålsrundan, som trafikerar Åmåls tätort med buss. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Jan Brattås den 7 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2019/74 

KF § 34 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) som är ledamot i direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 

och Michael Karlsson (M) som är ersättare, informerar från direktionens första 

möte den 14 februari 2019. På mötet behandlades bland annat valärende, 

information om delar ur verksamhetsplanen och om Västra Götalandsregionens 

kulturstrategi. 

Beslutsunderlag 

- Direktionsmötet i korthet 190214 inkl bilaga med val av ledamöter 

__________  
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KF § 35 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen meddelar om: 

 - ett kommande driftstopp i appen Meetings som hanterar den politiska 

handlingarna inför och efter möten, på grund av en systemuppgradering, 

- ett beslut från Länsstyrelsen om nya utsedda ledamöter i kommunfullmäktige; 

Ola Jaber (S) och Anne Kaye (SD) samt ny utsedd ersättare Eva Johansson (S) 

__________
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Dnr KS 2019/99 

KF § 36 Inlämnat medborgarförslag om 
bykompost - Elsa Dalstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Elsa Dalstrand. Hon föreslår att en 

kommunal bykompost anläggs i Fengersfors där trädgårdsavfall kan lämnas. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Elsa Dalstrand den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2019/100 

KF § 37 Inlämnad motion om 
utredningsuppdrag till teknik- och 
fritidsnämnden gällande kommungemensamt 
system för fordon samt personal för 
sophämtning/slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) har lämnat in en motion där han föreslår att teknik- och 

fritidsnämnden får ett utredningsuppdrag gällande kommungemensamt system för 

fordon samt personal för sophämtning/slamtömning. Utredning ska bland annat 

innefatta principer för ledning och styrning samt vara klar i god tid innan ny 

upphandlingsperiod startar. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2019/103 

KF § 38 Inlämnad interpellation ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Jerry 
Saxin (S) om faktorer och nyckeltal för att mäta 
Åmåls skolelevers resultat - Michael Karlsson 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har ställts till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jerry 

Saxin (S) av Michael Karlsson (M). Den behandlar frågor om Åmåls skolelevers 

resultat och om mätbara faktorer kring dessa. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Michael Karlsson (M) den 20 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Jerry Saxin (S) 

__________ 


