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Justeringens plats och tid stadshuset, 1 oktober 2019, kl 13:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 134–155 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Olof Eriksson                                                               Lars Wising 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-24 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-01 Datum då anslaget tas ned 2019-10-22 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen 

Ärendeforum kl 08:30-12:00 

Beslutssammanträde kl 13:00-15:12 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommunchef 

Roland Adrell, advokat, StyrelseAkademien, deltagare på Ärendeforum 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Michael Karlsson (M), från kl 10:00 

Lars-Olof Ottosson (C), från kl 10:00 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD), från kl 13:00 

Anne Kaye (SD), från kl 10:00 

Susanne Carlsson (SD) 

Tomas Lindström (TL), från kl 13:00 
 

  
Tjänstgörande ersättare Michael Henriksson (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Carina Carlsson (S), ersätter Fredrik Bengtsson (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Ola Jaber (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Cecilia Gustafsson (S) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 134 Val av justerare 5 

KF § 135 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 136 Svar på medborgarförslag om säkerhetsstaket längs cykelväg - Margareta 

Martinsson 7 

KF § 137 Svar på medborgarförslag om åtgärder mot nöjeskörning - Helene Wahl 8 

KF § 138 Svar på medborgarförslag om fler parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och 

Sofiagatan - Hans-Peter Sörensen 10 

KF § 139 Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundlek - Christina 

Svanström 12 

KF § 140 Svar på motion om att införa ett omgående anställningsstopp i Åmåls kommun 

- Tomas Lindström (TL) 15 

KF § 141 Reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden 17 

KF § 142 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen 18 

KF § 143 Revidering av fullmäktiges beslut § 235, 2018-11-28, om val av andre vice 

ordförande/oppositionsråd i kommunstyrelsen 20 

KF § 144 Revidering av lokala ordningsföreskrifter 21 

KF § 145 Begäran om avsteg från beslutad finanspolicy för Stadsnät i Åmål AB 26 

KF § 146 Begäran av ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd 28 

KF § 147 Val av nämndemän till tingsrätten från och med 1 januari 2020 till och med 31 

december 2024 29 

KF § 148 Sammanträdesdatum 2020 för kommunfullmäktige 30 

KF § 149 Inlämnad motion om att kommunen tar ett samlat grepp för 

museiverksamheten inom Åmåls kommun - Göran Karlsson (S) 31 

KF § 150 Inlämnat medborgarförslag om minnestavla vid Örnäsgården över 

framstående politiska kvinnor i Åmål - Sten Lindström 32 

KF § 151 Inlämnat medborgarförslag om återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 

Sten Lindström 33 

KF § 152 Inlämnat medborgarförslag om minnestavla på Kungsberget över Betty 

Jansson - Sten Lindström 34 

KF § 153 Meddelanden 35 

KF § 154 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 36 
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KF § 155 Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

om stöd från Socialstyrelsen - Peter Stenberg (L) 37 
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KF § 134 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Olof Eriksson (S) och Lars Wising (SD) är 

justerare för dagens sammanträde. Justeringen kommer att vara på stadshuset den 

1 oktober 2019 kl 13.00. 

__________  
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KF § 135 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden uppmärksammar kommunfullmäktige att en interpellation har lagts 

till ärendelistan samt att en handling lagts till under dagen gällande Rapport från 

Fyrbodals kommunalförbund. Därefter godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2018/236 

KF § 136 Svar på medborgarförslag om 
säkerhetsstaket längs cykelväg - Margareta 
Martinsson  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

cykelvägen redan i dagsläget bedöms som tillräckligt säker. Den aktuella sträckan 

är heller inte olycksdrabbad. Dessutom är det Trafikverket som är ansvarig för att 

vidta de åtgärder som krävs för att göra länsväg 164 säker. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Margareta Martinsson den 7 juni 2018. 

Förslagsställaren menar att ett säkerhetsstaket är nödvändigt för att göra 

cykelbanan längs länsväg 164 säker. Teknik- och fritidsnämnden har behandlat 

förslaget och har beslutat förespråka ett avslag på förslaget. Motivet är att vägen 

inte är olyckdrabbad. Cykelvägen är dessutom redan avskild från vägbanan 

genom ett dike. 

En viktig aspekt är även att det inte är kommunen utan Trafikverket som bär 

ansvar för säkerheten längs länsväg 164. Om kommunen hade upplevt vägen som 

osäker hade man vid exempelvis samråd kunnat förorda att åtgärder ska vara 

prioriterade, men utifrån rådande bedömning kommer detta inte bli aktuellt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 21 augusti 2019 § 166 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 56 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 10 april 2019 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 7 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/256 

KF § 137 Svar på medborgarförslag om 
åtgärder mot nöjeskörning - Helene Wahl  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat då föreslagna 

åtgärder redan är vidtagna. 

Problemet med fordon som spelar hög musik har adresserats av kommunen 

genom att på försök begränsa biltrafiken i centrum nattetid, ett projekt som ska 

utvärderas. Vidare väntas kommunen anta nya lokala ordningsföreskrifter som ger 

ordningsmakten effektivare redskap att bekämpa företeelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Helene Wahl den 28 maj 2018. 

Förlagsställaren framför flera synpunkter på den nöjeskörning som hon upplever 

äger rum på Näsgatan och på angränsande uppställningsplatser. 

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat förslaget efter beredning av teknik- och 

fritidsförvaltningen som föreslog att kommunfullmäktige bifaller förslaget till den 

del som avser fartsänkande insatser, då mätningar visat att fordon med viss 

frekvens framförs med högre hastighet än tillåtet. De övriga synpunkterna kring 

exempelvis samling på parkeringar och uppsamlingsplatser åligger fastighetsägare 

att ta itu med. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 21 augusti 2019 § 167 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 55 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen 7 maj 2019 

- Medborgarförslag den 28 maj 2018 med bilaga artikel PD den 26 maj 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 

motivering att föreslagna åtgärder redan är vidtagna. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Karlssons (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är förslaget från 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget i 

de delar som omfattar fartsänkande insatser och uppdrar åt teknik- och 

fritidsförvaltningens gatuenhet att vidta adekvata åtgärder samt att övriga delar 

föreslås kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat och hänvisa till 

fastighetsägare. Problemet med fordon som spelar hög musik har adresserats av 

kommunen genom att på försök begränsa biltrafiken i centrum nattetid, ett projekt 

som ska utvärderas. Vidare väntas kommunen anta nya lokala 
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ordningsföreskrifter som ger ordningsmakten effektivare redskap att bekämpa 

företeelsen. 

Det andra är förslaget från Karlsson (M) att medborgarförslag ska anses besvarat 

med motivering att föreslagna åtgärder redan är vidtagna. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller Karlssons (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/312 

KF § 138 Svar på medborgarförslag om fler 
parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och 
Sofiagatan - Hans-Peter Sörensen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

det är fastighetsägarens ansvar att tillse tillräckliga parkeringsmöjligheter för 

hyresgästerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att fler 

parkeringsplatser anläggs på Malmgatan och Sofiagatan i Åmål. 

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet efter beredning av teknik- och 

fritidsförvaltningen och nämnden förordar ett avslag med hänvisning till att det är 

fastighetsägaren som har ansvar för att tillhandahålla parkeringsplatser för sina 

hyresgäster. 

Förvaltningen anför vidare att fastighetsägaren (Riksbyggen) idag hyr kommunal 

mark vid Järngatan där parkeringar samt garage har anlagts. Denna mark torde 

kunna utvecklas för att öka kapaciteten för parkering och vid sådan förfrågan kan 

kommunen komma att ställa sig positiv. Initiativet för att driva denna fråga måste 

dock ankomma på fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 21 augusti 2019 § 168 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 mars 2019 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 25 februari 2019 

- Medborgarförslag den 2 oktober 2018 från Hans-Peter Sörensen 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat då Åmåls 

kommun inte har rådighet över omständigheterna i förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det ena 

är kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

det är fastighetsägarens ansvar att tillse tillräckliga parkeringsmöjligheter för 

hyresgästerna. Det andra är yrkandet från Karlsson (M) att medborgarförslaget 

ska anses besvarat då Åmåls kommun inte har rådighet över omständigheterna i 

förslaget. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

godkänner förslaget från kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/94 

KF § 139 Svar på medborgarförslag om 
inhägnat område för hundlek - Christina 
Svanström  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och uppdra till 

teknik- och fritidsnämnden att genom omdisponering av befintliga medel anlägga 

ett inhägnat område för hundlek på lämplig plats vid Näsviken i Åmål. 

Vid anläggandet uppmanas teknik- och fritidsförvaltningen ha dialog med 

hundklubbarna för att om möjligt göra dem delaktiga till nytta för hundägare i 

Åmål. 

Då den föreslagna ytan befaras vara för liten ombeds teknik- och 

fritidsförvaltningen - om platsen så medger - bygga en större anläggning. Vidare 

uppdras åt teknik- och fritidsförvaltningen att under hösten 2019 utreda 

möjligheten till ett liknande inhägnat område för hundlek i Fengersfors och 

återkomma med förslag till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Christina 

Svanström om att iordningställa ett inhägnat område för hundlek i Åmål. 

Medborgarförslaget betonar vikten av en plats där hundar kan vara lösa, leka och 

vara sociala utan risk för rymning. 

Ärendet har behandlats av teknik- och fritidsnämnden efter beredning av teknik- 

och fritidsförvaltningen. Nämnden är av meningen att medborgarförslaget bör 

bifallas och att medel bör tillföras teknik- och fritidsnämnden för att möjliggöra 

ett uppförande av det inhägnade området. Teknik- och fritidsförvaltningen pekar 

på att området vid Returen/Näsviken är mest lämplig. 

Kommunstyrelsen hade under beredningen synpunkter på storleken på det 

föreslagna området samt att teknik- och fritidsnämnden istället ska lösa 

finansieringen genom omdisponering inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 21 augusti 2019 § 169 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 52 

- Tjänsteyttrande teknik- och fritidsförvaltningen den 8 maj 2019 

- Medborgarförslag den 30 januari 2017 med bilagor foton och namnunderskrifter 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på återremiss med motiveringen: 

"Inled samtal med befintliga hundklubbar för att i samförstånd enas kring 

samarbete/stödåtgärder för att utveckla redan befintliga lekområden. Att utveckla 

och förfina samtidigt som medlemsantalet stiger, torde vara det mest väl avvägda 

i nuvarande ekonomiska läge."  

Lars-Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) bifaller återremissyrkandet. 

Tomas Lindström (TL) yrkar på avslag av medborgarförslaget. 

Ewa Arvidsson (S) och Ulrika Gundahl (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Det ena är Karlssons (M) 

återremissförslag, det andra är Lindströms (TL) avslagsförslag, det tredje är 

förslaget från kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget. 

Ordföranden börjar med att fråga kommunfullmäktige om ärendet ska 

återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige vill att ärendet 

avgörs idag. 

Därefter ställer hon Lindströms (TL) avslagsförslag mot kommunstyrelsens 

bifallsförslag och konstaterar att kommunfullmäktige godkänner ett bifall. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordföranden meddelar att den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja, 

den som bifaller Lindströms (TL) yrkande om avslag röstar Nej. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Carina Carlsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson 

(S) Michael Henriksson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia Karlsson 

(S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), Christer 

Örtegren (S), Rolf B Andersson (S),Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Lars-Olof Ottosson (C), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne 

Carlsson (SD), Lars Wising (SD), Mikael Norén (S) och Lotta Robertsson Harén 

(MP). 

Nej-röster: Tomas Lindström (TL) och Peter Stenberg (L) 

Avstår: Michael Karlsson (M) 

Med 25 Ja-röster mot 2 Nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstår omröstning och 7 

ledamöter är frånvarande utan ersättare. 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/247 

KF § 140 Svar på motion om att införa ett 
omgående anställningsstopp i Åmåls kommun 
- Tomas Lindström (TL)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har inkommit med en motion den 17 juni 2019. 

Motionären uttrycker oro över Åmåls kommuns ekonomiska situation utifrån 

aktuellt skatteläge, arbetslöshet och kommande investeringar och yrkar därför på 

att Åmåls kommun omgående inför ett anställningsstopp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 184 

- Motionssvar den 15 augusti 2019 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 juni 2019 

Yrkande 

Tomas Lindström (TL) yrkar för att motionen ska bifallas. 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, där det ena är 

Lindströms (TL) yrkande att bifalla motionen, det andra är att avslå motionen 

enligt förslag från kommunstyrelsen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om 

avslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordföranden meddelar att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, 

den som röstar för Lindströms (TL) yrkande om avslag röstar Nej. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Carina Carlsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson 

(S) Michael Henriksson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia Karlsson 

(S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), Christer 

Örtegren (S), Rolf B Andersson (S),Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD), Lars-Olof Ottosson (C), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne 
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Carlsson (SD), Lars Wising (SD), Peter Stenberg (L),  Michael Karlsson (M), 

Mikael Norén (S) och Lotta Robertsson Harén (MP). 

Nej-röst: Tomas Lindström (TL) 

Med 27 Ja-röster mot 1 Nej-röst finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

7 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2019/172 

KF § 141 Reviderat reglemente för teknik- och 
fritidsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan den nya kommunallagen 

trädde i kraft 2018 uppdaterat den mall för reglementen som gavs ut av Svenska 

Kommunförbundet 1992, och som är grund till många kommuners styrelse- och 

nämndreglementen i Sverige. 

Förslaget på nya styrelse- och nämndreglementen innebär att varje nämnd får sitt 

eget reglemente som utgångspunkt. Tidigare har Säffle kommun haft ett 

reglemente bestående av olika avsnitt. De olika avsnitten representerar 

gemensamma bestämmelser för nämnder i Säffle kommun, samt nämndspecifika 

bestämmelser inom ramen för nämndernas verksamhetsområden i ett och samma 

dokument. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 181 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 18 juni 2019 § 68 

- Förslag till reviderat reglemente teknik- och fritidsnämnden den 6 mars 2019 

- Tjänsteyttrande av förvaltningschef Helen Halvardsson den 14 april 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2016/231 

KF § 142 Revidering av fullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglementen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade och uppdaterade versionen 

av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, med två ändringar: 

- på sidan 17, under rubriken "Nämndernas uppdrag" utökas punkten om 

systematiskt säkerhetsarbete till att också inkludera systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

- i alla avsnitt där oppositionsrådet omnämns, byts denna benämning ut mot 

"kommunstyrelsens andre vice ordförande". 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sidan om kommunallagen och förvaltningslagen är fullmäktiges 

arbetsordning och nämndernas reglementen de viktigaste dokumenten för att 

fastställa den kommunalpolitiska arbetsordningen i Åmåls kommun. Redan 2014 

mottog Åmåls kommun cirkulär från SKL med rekommendationer till Sveriges 

kommuner att uppdatera och revidera dessa centrala lokalpolitiska regelsamlingar 

(cirkulär 14:57 och 14:58). Det nu gällande dokumentet är antaget 2012 med en 

mindre revidering gjord 2018, då vård- och omsorgsnämnden ändrades till 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Det är kommunstyrelsen som har uppdraget att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och i och med den nya kommunallag som trädde i kraft 1 

januari 2018 så blev det än mer angeläget att revidera och uppdatera 

arbetsordning samt reglementen. 

Åtminstone två större genomarbetningar med tillhörande remissgång har legat till 

grund för det förslag som nu är upp till kommunfullmäktige att ta ställning till. 

SKL:s riktlinjer och förslag har i hög grad beaktats och tjänat som en värdefull 

utgångspunkt i arbetet.  

Kommunfullmäktiges presidium och även de politiska gruppledarna har varit 

involverade i arbetet under våren 2019 och fått redovisningar kring hur arbetet 

fortskridit samt vilka förändringar som eftersträvats. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 180 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 14 augusti 2019 

- Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen i ny, omarbetad 

version den 15 augusti 2019 

- Remissvar från bygg- och miljönämnden den 14 maj 2019 

- Remissvar från välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 22 maj 2019 

- Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 22 maj 2019 
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- Nuvarande Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen antagen 

februari 2012, senast reviderad december 2018. 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Överförmyndarnämnden 

Gruppledare 

__________  
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Dnr KS 2018/298 

KF § 143 Revidering av fullmäktiges beslut § 
235, 2018-11-28, om val av andre vice 
ordförande/oppositionsråd i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sitt tidigare beslut per 28 november 2018 

(§ 235) om att utnämna Michael Karlsson (M) till oppositionsråd och avskaffar 

denna funktion, för att istället låta den största oppositionskonstellationen 

företrädas genom den som utses till kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Kommunledningskontoret uppdras att genomföra nödvändiga förändringar i 

kommunens styrdokument i enlighet med ovanstående beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av kommunfullmäktiges beslut § 144 den 24 september 2019, att anta 

revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglementen,  behöver kommunfullmäktige ändra sitt beslut om att välja Michael 

Karlsson (M) till oppositionsråd och istället låta hans uppdrag endast benämnas 

som kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag KF § 235 den 28 november 2018 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (M) 

Administrativ assistent Sumali Skott 

__________  
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Dnr KS 2019/261 

KF § 144 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya, reviderade lokala 

ordningsföreskrifterna med följande ändring: 

- § 12 ändras till att lyda: "Insamling av pengar i bössor eller liknande är tillåtet 

om det sker på ett sådant sätt att det inte hindrar tillgängligheten till enskilda 

näringsidkares- eller offentliga lokaler". 

Reservation 

Ove Kaye (SD), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD) och Tomas 

Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun fattade i december 2018 beslutet att införa 

ett förbud i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna mot all användning av 

pyrotekniska varor inom kommunen. Beslutet tillkom efter två separata 

medborgarförslag som önskade se begränsningar i användandet av pyrotekniska 

varor. 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades och befanns inte vara förenligt med 

svensk lag. Användning av pyrotekniska varor är inte otillåtet i Sverige och kan 

därför inte på lokal nivå totalförbjudas, endast begränsas om det finns skäl för 

detta. Kommunfullmäktiges beslut togs därför tillbaka. 

I samband med detta gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen 

att sätta samman en arbetsgrupp för att presentera ett förslag till nya, reviderade 

lokala ordningsföreskrifter. Målet var att så långt som möjligt inskränka 

möjligheten att nyttja pyrotekniska varor samt att modernisera och uppdatera 

övrigt innehåll i ordningsföreskrifterna. 

Arbetsgruppen kom att bestå av kanslichefen, Åmåls kommuns 

centrumutvecklare samt en representant från teknik- och fritidsförvaltningen. 

Gruppen gjorde en inledande genomarbetning som därefter gick ut på en 

omfattande remissrunda. Möjligheten att yttra sig om det nya förslaget gick till 

kommunens nämnder, kommunala råd, berörda föreningar, polisen, 

räddningstjänsten, säkerhetssamordnaren, lokala organisationer för turism och 

näringsliv med flera.  

Samtidigt som de reviderade ordningsföreskrifterna var ute på remiss, 

genomfördes en invånardialog via sociala media. På kommunens Facebook-sida 

presenterades arbetet med de nya förslagen. Invånare inbjöds att komma med sina 

synpunkter samt egna förslag på ordningsregler. Ett stort reportage i 

lokaltidningen kommunicerade samma budskap. Via Facebook men också e-post 

inkom ett antal synpunkter som samtliga kom att beaktas i det fortsatta arbetet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att såväl remissinstanser som invånarna hade 

mycket lite att anföra mot det nya förslaget. Tvärtom mottogs flera av förslagen 

med entusiasm och positiva reaktioner.  

Efter avslutad remissrunda samt dialog, fördes dialog med Länsstyrelsens 

länsjurist för att säkerställa att de nya skrivningarna harmonierar med lagstiftning 

och praxis. Samtalen gav vid handen att Åmåls kommuns förslag mycket väl 

kunde gå vidare för politiska beslut. Länsjuristens synpunkter ledde till att stycket 

kring pyrotekniska varor ytterligare skärptes. 

Viktigt att notera är att det bland de verksamheter som föreslås få en särskild 

skyddszon på 150 respektive 200 meter finns två typer av verksamheter som inte 

kan antas hålla öppet på de aktuella helgaftnarna. Det gäller skolbyggnader samt 

vårdcentral.  

Anledningen till att även dessa föreslås omfattas av skyddszon är att 

vårdcentralen kan komma att fungera som jourcentral även på helgdagar samt att 

den inryms i samma fastighet där äldreboende finns.  

När det gäller skolor så visar tidigare studier och erfarenheter från räddningstjänst 

att dessa byggnader, trots att de inte öppethålls på berörda dagar/aftnar, löper 

särskild risk att utsättas för angrepp från brukare av pyrotekniska varor som är 

obetänksamma och/eller har kriminella böjelser. Därigenom riskerar anläggningar 

och verksamheter för stora värden att ödeläggas, om inte skyddzon beslutas och 

upprättas. 

Förutom ändringar som rör nyttjande av pyrotekniska varor så består de 

föreslagna förändringarna främst i att:  

 Spelande av hög musik på allmän plats är otillåtet om inte polistillstånd 

inhämtats. 

 Avsnittet om insamling av pengar är reviderad för att bättre spegla dagens 

förutsättningar.  

 Nya pedagogiska kartor har skapats för att förtydliga badförbud, förbud 

mot att förtära alkoholhaltiga drycker etcetera.  

 Hundar har medgivits viss rätt att vistas på strand.  

 Punkten dispens är tillagd. 

 Slangbellor, attrapper med mera är tillagt som otillåtna produkter att 

nyttja på allmän plats. 

 Avsnittet som behandlar ridning och löpning är uppdaterad för att passa 

dagens och framtidens behov. Cykling i motionsspåren på Hanebol blir 

tillåtet under förutsättning att framföraren av fordonet vidtar synnerlig 

försiktighet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 182 

- Tjänsteskrivelse från kanslichefen den 22 augusti 2019 

- Förslag till nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter den 5 juli 2019 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-09-24  23 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till att anta de nya lokala ordningsföreskrifterna men 

med ändringen att § 12 ändras till "Passivt insamlande av pengar, tiggeri, ska vara 

förbjudet i närheten av entréer till butiker i Åmåls kommun. Med tiggeri avses 

inte insamling av pengar som utförs av organisationer med syfte att skänka 

pengarna vidare till välgörande ändamål." 

Michael Karlsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V) och Peter Stenberg 

(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta revideringen men att § 12 

ändras till att lyda: "Insamling av pengar i bössor eller liknande är tillåtet om det 

sker på ett sådant sätt att det inte hindrar tillgängligheten till enskilda 

näringsidkares- eller offentliga lokaler." 

Lars-Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till det ursprungliga 

förslaget som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tomas Lindström (TL) yrkar i tillägg till kommunstyrelsens förslag gällande § 12 

om Insamling av pengar: "..., dock maximalt två timmar på varje ställe". 

Beslutsgång 

Ordföranden summerar debatten och finner att kommunfullmäktige har tre förslag 

till beslut samt ett tilläggsyrkande från Lindström (TL) att ta ställning till. Det 

första förslag till beslut är enligt kommunstyrelsen förslag, det andra är förslaget 

från Kaye (SD) och det tredje är enligt Ottossons (C) yrkande om 

ursprungsförslaget. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången att först ta 

ställning till förslagen till beslut för att därefter ta ställning till tilläggyrkandet. 

Ordföranden ställer de tre förslagen till beslut mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 

begärs. 

 

Ordföranden utser då kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. Hon ställer de 

två övriga förslagen till beslut, från Kaye (SD) och Ottosson (C) mot varandra, 

och finner att kommunfullmäktige vill att Kayes (SD) förslag ska vara motförslag 

till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs (se rubrik Omröstning om 

motförslag). 

Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om kommunstyrelsens eller 

Kayes (SD) förslag ska bifallas. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs (se rubrik Omröstning om 

huvudförslag). 

Därefter låter ordföranden kommunfullmäktige ta ställning till Lindströms (TL) 

tilläggyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Omröstning begärs 

(se rubrik Omröstning om tilläggsförslag). 

Omröstning 

Omröstning om motförslag 

Ordföranden meddelar att den som godkänner Ottossons (C) förslag röstar Ja 

och den som godkänner Kayes (SD) förslag röstar Nej. 
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Med 5 Nej-röster mot 4 Ja-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar att Kayes (SD) förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.  

19 ledamöter avstår omröstning och 7 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof Ottosson 

(C) och Peter Stenberg (L). 

Nej-röster: Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Lars 

Wising (SD) och Michael Karlsson (M). 

Avstår:  Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Carina Carlsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson 

(S) Michael Henriksson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia Karlsson 

(S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), Christer 

Örtegren (S), Rolf B Andersson (S), Tomas Lindström (TL), Mikael Norén (S) 

och Lotta Robertsson Harén (MP). 

Omröstning om huvudförslag 

Ordföranden meddelar att den som godkänner kommunstyrelsens förslag röstar Ja 

och den som godkänner Kayes (SD) förslag röstar Nej. 

Med 19 Ja-röster mot 5 Nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till beslut.  

4 ledamöter avstår omröstning och 7 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster:  Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S), 

Olof Eriksson (S), Carina Carlsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson 

(S) Michael Henriksson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia Karlsson 

(S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), Christer 

Örtegren (S), Rolf B Andersson (S), Mikael Norén (S), Lotta Robertsson Harén 

(MP) och Peter Stenberg (L). 

Nej-röster: Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Lars 

Wising (SD) och Michael Karlsson (M). 

Avstår: Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Lars-Olof Ottosson (C) 

och Tomas Lindström (TL). 

Omröstning om tilläggförslag 

Ordföranden meddelar att den som godkänner Lindströms (TL) tilläggsförslag 

röstar Ja och den som avslår tilläggsförslaget röstar Nej. 

Med 26 Nej-röster mot 5 Ja-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  

En ledamot avstår omröstning och 7 ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

Ja-röster: Tomas Lindström (TL) 

Nej-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Ann-Charlotte Örtegren 

(S), Olof Eriksson (S), Carina Carlsson (S), Monica Lindstrand (S), Göran 

Karlsson (S) Michael Henriksson (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia 

Karlsson (S), Barbro Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), 

Christer Örtegren (S), Rolf B Andersson (S), Mikael Norén (S), Lotta Robertsson 
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Harén (MP), Peter Stenberg (L), Ove Kaye (SD), Anne Kaye (SD), Susanne 

Carlsson (SD), Lars Wising (SD), Christer Törnell (KD), Lillemor Hårdstedt 

(KD) och Lars-Olof Ottosson (C). 

Avstår: Michael Karlsson (M) 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vid kommunfullmäktiges möte den 24 september 2019 under punkten 11 om 

revidering av lokala ordningsföreskrifter lämnade vi ett ändringsyrkande under § 

12 insamling av pengar. 

”Passivt insamlande av pengar, tiggeri ska vara förbjudet i närheten av entréer 

till butiker i Åmåls kommun. 

Med tiggeri avses inte insamling av pengar som utförs av organisationer med 

syfte att skänka pengarna vidare till välgörande ändamål.” 

Tyvärr bifölls inte vårt yrkande utan fullmäktige beslutade att tillåta insamling av 

pengar om det inte stör. 

Den som följer debatten om tiggeri vet att det i ett antal kommuner i Sverige har 

införts förbud eller att det krävs tillstånd för insamling av pengar, tiggeri. 

Anledningen till det är att vi vet att det förekommer organiserad brottslighet i 

samband med detta och att det är redan utsatta fattiga medborgare från andra 

länder som utsätts för detta i samband med tiggeri. 

För att inte göra Åmåls kommun till en arena för eventuell organiserad 

brottslighet och utsätta fattiga medborgare från andra länder för detta yrkade vi 

på att tiggeri på utvalda platser i Åmåls kommun inte ska vara tillåtet. 

Beslutet skickas till 

Polisen 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle-Åmål 

Åmåls djurpark 

Åmåls ridklubb 

Säkerhetssamordnaren 

Räddningstjänsten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

__________  
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Dnr KS 2019/216 

KF § 145 Begäran om avsteg från beslutad 
finanspolicy för Stadsnät i Åmål AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Stadsnät i Åmål ABs begäran om att få 

göra avsteg från ”Finanspolicy för Åmåls kommunkoncern” antagen av 

kommunfullmäktige den 27 april 2016, när det gäller kapital- och 

räntebindningstider. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Stadsnät i Åmål AB har lämnat in en begäran till 

kommunfullmäktige/kommunstyrelsen om att få göra avsteg från ”Finanspolicy 

för Åmåls kommunkoncern” avseende kapital- och räntebildningstider. 

I sin begäran skriver styrelsen för Stadsnät i Åmål AB att utifrån verksamheten 

och det låga ränteläget, är det viktigt för bolaget att när bolagets lån förfaller över 

tid, att då ha möjligheten att kunna amortera i största möjliga omfattning när 

lånen binds om. Bolaget räknar då med att räntekostnaderna kommer att kunna 

hållas på en fortsatt relativt låg nivå trots eventuellt höjda räntor. 

Det finns ett antal finansiella risker förenade med finansverksamheten i en 

kommun eller kommunalt företag. De risker som kräver mest tid att mäta och 

kontrollera är refinansierings risk och ränterisk. 

Refinansieringsrisk 

Eftersom merparten av kommuner och kommunala företags investeringar har en 

lång ekonomisk livslängd och huvudsakligen utgörs av anläggningstillgångar bör 

också finansieringen ha en långfristig kapitalbindning för att minska 

refinansieringsrisken. Ett lämpligt sätt att minska refinansieringsrisken är att i 

låneportföljen ha en jämn förfallostruktur av kapitalbindning enligt nedanstående 

förslag. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot att 

max 20 % av låneskulden får förfalla varje enskilt kalenderår. 

För att minska finansieringsrisken ska, enligt Åmåls kommunkoncerns 

finanspolicy, kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt 

nedanstående normportfölj. 

 

Ränterisk 

En finansiellt stark kommun eller kommunalt företag har som regel en bättre 

förmåga att hantera variationer i räntekostnaderna. Möjligheten att anpassa högre 

räntekostnader med högre intäkter innebär också en möjlighet att öka ränterisken. 

Det kan också - oavsett dessa faktorer - finnas en önskan om stabila 

planeringsförutsättningar och därmed också stabila räntekostnader och en låg 

ränterisk. Slutsatsen av detta är att varje kommun och kommunalt företag utifrån 

ett antal simuleringar av olika framtida ränteutvecklingar och vilken effekt det får 
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på räntekostnaderna måste bedöma vilken variation av räntekostnaden som kan 

accepteras. 

Ambitionen med en normportfölj är att lägga fast den risknivå, dvs den variation 

av räntekostnaden som kan accepteras. Genom att sätta tydliga riktlinjer och 

mandat för räntebindning skapas en portföljstruktur som bidrar till att hålla 

räntekostnaderna stabil på önskad nivå. En annan fördel med en normportfölj är 

att skapa en ökad riskspridning, vilket i sin tur minskar risken för att en alltför 

stor andel av skuldportföljen ränteomsätts vid få tillfällen.  

Antalet löptidssegment i normportföljerna är relativt få för att ge en bättre 

flexibilitet och utrymme att ha en viss anpassning till aktuell marknadssituation.  

För att begränsa ränterisken ska, enligt Åmåls kommunkoncerns finanspolicy, 

räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående 

normportfölj: 

Stadsnät i Åmål AB 

I sin begäran skriver styrelsen för Stadsnät i Åmål AB att utifrån verksamheten 

och det låga ränteläget, är det viktigt för bolaget att när bolagets lån förfaller över 

tid, att då ha möjligheten att kunna amortera i största möjliga omfattning när 

lånen binds om. Bolaget räknar då med att räntekostnaderna kommer att kunna 

hållas på en fortsatt relativt låg nivå trots eventuellt höjda räntor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 176 

- Tjänsteskrivelser från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 14 augusti 2019 

- Skrivelse från Stadsnät i Åmål AB den 5 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/238 

KF § 146 Begäran av ändring av stadgar för 
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 
bestånd  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun godkänner ändringarna i 

stadgarna gällande Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har tagit beslut om att 

begära ändringar i stadgarna. Denna begäran skickas ut till samtliga stiftare för att 

få en enighet av minst ¾. 

Stadgeändringarna innebär att styrelsens ledamöter och ersättare ändras från sex 

till fem, där rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens 

styrelse tas bort.  Språkliga ändringar görs även i formuleringen om 

huvudmannaskap från kommunalförbundet Region Värmland till 

regionkommunen Region Värmland samt att förtydlighetens skull ändra 

”regionen” till ”Västra Götalandsregionen”. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 179 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 7 augusti 2019 

- Skrivelse med styrelseprotokoll, nuvarande och föreslagna stadgar från stiftelsen 

den 6 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd 

__________  
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Dnr KS 2019/156 

KF § 147 Val av nämndemän till tingsrätten från 
och med 1 januari 2020 till och med 31 
december 2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer som nämndemän till 

tingsrätten för tiden 1 januari 2020 till 31 december 2024: 

Christer Örtegren 

Inga Engström 

Christina Johansson 

Amina Hage Huber 

Ulla Berne 

Kurt Svensson 

Peter Landälv 

Holger Danielsson 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har mottagit skrivelse från Vänersborgs tingsrätt den 14 februari 

2019 om att nuvarande mandatperioden för nämndemännen utgår den 31 

december 2019. Kommunfullmäktige har därför enligt 4 kap 6, 7 och 8 §§ 

rättegångsbalken att välja nämndemän att gälla från och med 1 januari 2020. 

Åmåls kommun skall utse åtta stycken nämndemän. 

Enligt rättegångsbalken ska en allsidig sammansättning av nämndemannakåren 

eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Uppdraget som 

nämndeman är helt opolitiskt. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från valberedningen den 12 september 2019 § 8 

Beslutet skickas till 

Tingsrätten Vänersborg 

__________  
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Dnr KS 2019/306 

KF § 148 Sammanträdesdatum 2020 för 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för år 2020 är: 

28 januari 

31 mars 

28 april 

26 maj 

16 juni 

29 september 

24 november 

15 december 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. För år 2020 föreslås att antalet sammanträden minskas från tio till 

åtta stycken där mötena i februari och oktober utgår. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse av fullmäktiges ordförande den 27 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer 

Enhetschefer kommunledningskontoret 

Stadshuset reception 

__________  
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Dnr KS 2019/257 

KF § 149 Inlämnad motion om att kommunen 
tar ett samlat grepp för museiverksamheten 
inom Åmåls kommun - Göran Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Göran Karlsson (S) där han föreslår att kommunen 

tar ett samlat grepp för museiverksamheter inom Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Göran Karlsson (S) den 28 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/271 

KF § 150 Inlämnat medborgarförslag om 
minnestavla vid Örnäsgården över framstående 
politiska kvinnor i Åmål - Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström. Han föreslår att på en 

plats vid Örnäsgården/Waerngatan sätta upp en minnestavla för att påminna om 

de kvinnor som invaldes i Åmåls stadsfullmäktige 1919 och framförallt Emma 

Beckmans engagemang i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt samt hennes 

arbete för Örnäsgården. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/272 

KF § 151 Inlämnat medborgarförslag om 
återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 
Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström, som föreslår att 

kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdra att återplantera 

träd utmed Hjeltegatans båda sidor. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/273 

KF § 152 Inlämnat medborgarförslag om 
minnestavla på Kungsberget över Betty 
Jansson - Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att på en 

lämplig plats vid Kungsberget sätta upp en minnestavla för att påminna om Betty 

Janssons civilkurage och författarskap samt platsens betydelse för Åmåls 

missionsförsamling. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 10 juli 2019 från Sten Lindström 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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KF § 153 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog redogör för nedanstående meddelanden: 

- Dom från Förvaltningsrätten som inkommit gällande överklagat beslut fattat av 

barn- och utbildningsnämnden om Fengersfors skola. Domen har skickats ut till 

fullmäktige med övriga handlingar till dagens sammanträde. 

- Kanslienhetens årlig enkät kommer att skickas till samtliga politiker under 

oktober. 

- Föreningen MittNät, där Stadsnät i Åmål AB är anslutet, har fått två ytterligare 

kommunala stadsnät som medlemmar. 

- Delegationsbeslut är taget av kommunfullmäktiges presidium gällande att be 

Länsstyrelsen om att utse nya ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige för 

Ola Jaber (S) och Cecilia Gustafsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Dom från förvaltningsrätten den 22 augusti 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-09-24  36 (37) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/74 

KF § 154 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) informerar kort om de ärenden som behandlades vid 

direktionens senaste möte den 19 september 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll i korthet från direktionsmöte den 19 september 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/347 

KF § 155 Interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om stöd från Socialstyrelsen - 
Peter Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer på 

kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Peter Stenberg (L) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). Peter Stenberg (L) önskar svar på frågor om 

varför Åmåls kommun inte sökt pengar från Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 20 september 2019 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________ 


