
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2018-03-28 KS 2017/530 1 (26) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 52 - 71 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Ewa Arvidsson Klas Häggström 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-03-28 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-25 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–19:40 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Ida Rådman, förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-03-28  2 (26) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C), ej närvarande, ersättare saknas 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 
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Tomas Lindström (-) 

Klas Häggström (L) 

Lisbeth Vestlund (-) 

Thomas Olson (L), ej närvarande, ersättare saknas 

Peter Sund (V), ej närvarande, ersättare saknas 

Per-Arne Andersson (V), ej närvarande, ersättare saknas 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S), §§ 54-71 

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

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

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

Jörgen Eliasson (M), ersätter Michael Karlsson (M) 

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

Sara Vogel Rödin (MP), ersätter Jonathan Malm (MP) 
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KF § 52 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ewa Arvidsson (S) och Klas Häggström (L) väljs att utöver ordföranden justera 

protokollet. 

__________  
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KF § 53 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2018/107 

KF § 54 Taxor enligt tobakslagen, alkohollagen 
samt lagen om e-cigaretter 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för 2018 utifrån alkohol- och 

tobakslagen samt lagen om e-cigaretter enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har tillsammans med de övriga Dalslandskommunerna 

gemensam handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkoholdrycker 

samt tillsyn och kontroller av folköl- och tobaksförsäljning. Alkoholhandläggaren 

besvarar också remisser från Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel för 

samtliga kommuner. 

Under 2017 har det tillkommit tillsyn och handläggning av lag om e-cigarretter 

och dess påfyllnadsbehållare. Alkoholhandläggaren föreslår därför en 

komplettering i taxorna för tillsyn enligt lagen om e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 70 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 22 februari 2018 § 28 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 2 februari 

2018 

- Bilaga taxor 2018 Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/46 

KF § 55 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) gällande gasproduktion vid Östby 
miljöstation - Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen om kommande interpellationssvar noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående gasproduktion vid 

Östby miljöstation. Fullmäktige beslutade vid mötet den 31 mars 2018 att 

interpellationen fick ställas. 

Michael Karlsson (S) meddelar att svar på interpellationen kommer på 

kommunfullmäktigemötet i april. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2018/58 

KF § 56 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om kostnader för resor 
utomlands för politiker och anställda i Åmåls 
kommun under 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnader för resor 

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

Fullmäktige beslutade vid mötet den 31 januari 2018 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2018/84 

KF § 57 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Christer 
Törnell (KD) om hörselslingor och andra 
hjälpmedel i Åmåls kommuns möteslokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 12 februari 2018 från Christer Törnell (KD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående hörselslingor och 

andra hjälpmedel i Åmåls kommuns möteslokaler. Fullmäktige beslutade vid 

mötet den 21 februari 2018 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Christer Törnell (KD) den 12 februari 2018 

__________
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Dnr KS 2016/471 

KF § 58 Svar på motion om att se över 
möjligheterna att anlägga ytterligare ett 
övergångsställe i korsningen 
Västerlånggatan/Mellanbrogatan - Fredrik 
Bengtsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, då det föreslagna övergångstället inte 

uppfyller avsedd funktion. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 22 december 2016 med önskemål 

om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett 

övergångsställe i korsningen Västerlånggatan-Mellanbrogatan, eftersom många 

gående går rätt över vägen utan att använda övergångsstället vid butiken 

Widedals, norr om Mellanbrogatan. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar att ett 

övergångsställe inte uppfyller avsedd funktion och därmed inte bör anläggas. 

Förvaltningen påtalar att Västerlånggatan är dubbelriktad norr om 

Mellanbrogatan, men enkelriktad söder om Mellanbrogatan. Den dubbelriktade 

delen av gatan som här åsyftas är en kort återvändsgata med lite fordonstrafik, då 

den endast leder till en villa och ett lastintag/parkeringsgarage. Trafiken på den 

delen av gatan är därför begränsad och håller låg hastighet. Att anlägga en 

övergångsställe diagonalt eller rakt över korsningen Västerlånggatan-

Mellanbrogatan är inte lämpligt och beaktas därför inte.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 65 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 januari 2018 § 5 

- Tjänsteyttrande av gatuchef Niklas Ekberg daterad den 7 december 2017 

- Motion från Fredrik Bengtsson (S) den 22 december 2016 

Beslutet skickas till 

Fredrik Bengtsson 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/472 

KF § 59 Svar på motion om att utreda 
möjligheten att anlägga ytterligare ett 
övergångsställe i närheten av korsningen 
Hjeltegatan/Nybrogatan - Fredrik Bengtsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, då övergångsstället inte uppfyller avsedd 

funktion. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 22 december 2016 med önskemål 

om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett 

övergångsställe på Hjeltegatan vid Nybrogatan. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar att ett 

övergångsställe på önskad plats inte uppfyller avsedd funktion och därmed inte 

bör anläggas. Förvaltningen konstaterar att ett övergångsställe på Hjeltegatan, 

omedelbart väster om Nybrogatan, byggdes om till ett förhöjt övergångsställe 

(farthinder och övergångställe) under 2014. Då anlades också ett nytt 

övergångsställe över Nybrogatan omedelbart söder om Hjeltegatan, och ett 

övergångsställe på Hjeltegatan, omedelbart öster om Nybrogatan, togs bort. Detta 

övergångsställe togs bort för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 

Förvaltningen anser därför att ett ytterligare övergångsställe i detta område inte 

bör anläggas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 66 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 23 januari 2018 § 6 

- Tjänsteyttrande av gatuchef Niklas Ekberg daterad den 22 december 2017 

- Motion från Fredrik Bengtsson (S) den 22 december 2016 

Beslutet skickas till 

Fredrik Bengtsson 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/426 

KF § 60 Svar på motion om att utreda 
möjligheter och ekonomiska förutsättningar för 
att bygga laddstolpar till elbilar med bidrag från 
Naturvårdsverket i centrala Åmål, Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Kaså (C) har inkommit med motion om att utreda möjligheter och 

ekonomiska förutsättningar för att bygga laddstolpar till elbilar med bidrag från 

Naturvårdsverket i centrala Åmål. 

Sedan ett par år finns en laddstolpe på torget, en så kallad destinationsladdare. Via 

laddstolpen kan två elbilar laddas samtidigt. Laddstolpen på torget är publik där 

vem som helst kan ladda sin elbil, en service till gäster och besökare, och ett led i 

visionen ”Åmål – Sveriges mest gästvänliga stad”. 

För att öka intresset och få privata näringsidkare, arbetsplatser m fl att uppföra 

laddstolpar har information skickats ut via tillväxtenhetens nyhetsbrev, 

kommunens hemsida och varit tema på näringslivsfrukost. Energi- och 

klimatstrateger från Dalslands energi- och miljöförbund har bistått med 

information om möjligheter att bidrag till att uppföra laddstolpar. 

Inversteringskostnad för en destinationsladdare är ca 50 000 kr. Det tar ca 2 – 3 

timmar att ladda sin elbil ”full tank” med en destinationsladdare. 

Investeringskostnad för en snabbladdare däremot är ca 500 000 kr. För att ”tanka 

fullt” med en snabbladdare tar endast 20-25  minuter. Genom Klimatklivet kan 

företag, organisationer och myndigheter söka bidrag för denna typ av investering. 

Bidraget täcker 50 % av kostnaderna för installation av själva utrustningen och 

framdragning av el. Hos Naturvårdsverket kan privatpersoner söka bidrag för 

samma typ av investering och där bidrag utgår med högst 50 % av 

investeringen. Energi- och klimatstrateger bistår med hjälp och råd vid ansökan. 

Inom ramen för Åmåls klimat- och energiarbete har ett arbete påbörjats för att 

uppföra ett antal laddstolpar för elbilar i kommunen. I kommunens 

fordonsupphandling ingick 10 elbilar. Fem destinationsladdare (med två uttag på 

varje stolpe) är planerade att uppföras för dessa elbilar. Hos en privat 

näringsidkare kommer en snabbladdare att installeras under våren. Några 

fastighetsägare är i färd med att installera destinationsladdare till sina hyresgäster. 

För att öka intresset för uppförande av fler laddstolpar kommer kommunen att 

bjuda in näringsliv och allmänhet till en workshop/informationskväll.  

Tillväxtenheten har tillfrågat näringsidkare om intresse finns att medfinansiera 

snabbladdstolpar och ingen intressent har inkommit. Enligt den så kallade 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen måste kommunen erbjuda alla 
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intressenter samma möjligheter till kommunal medfinansiering, om kommunen 

beslutar att införa sådan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 67 

- Tjänsteskrivelse från Marianne Carlsson den 6 februari 2018 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2017 § 187 

- Motion från Kjell Kaså (C) 

Yrkande 

Sara Vogel-Rödin (MP) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsen att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kjell Kaså (C) 

Näringslivsutvecklare 

__________
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Dnr KS 2017/29 

KF § 61 Svar på motion om utvärdering av 
verksamheter i teknik- och fritidsnämnden 
Säffle-Åmål - Håkan Sandberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att de samverkande 

kommunerna har arbetat enligt samverkansavtalets intentioner och bedrivit ett 

aktivt förbättringsarbete med bred delaktighet av både ledande politiker och 

ledande tjänstepersoner. Förbättringsarbetet är baserat på en utvärdering, 

genomförd kundundersökning bland invånarna i Säffle respektive Åmåls 

kommun, en revisionsgranskning, politiska beslut och arbets- och dialogdagar. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit som innehåller två yrkanden som avser arbetsordning 

och ansvarsfördelning. Motionären gör följande yrkanden: 

1. Kommunstyrelsen i Åmål, tillsammans med kommunstyrelsen i Säffle, 

fastställer den arbetsordning och ansvarsfördelning som framgår av upprättat PM. 

2. En andra utvärdering, enligt § 17 i samverkansavtalet, skall efter ett år efter att 

arbetsordning och ansvarsfördelning enligt PM har införts. 

Sandberg (L) hänvisar till en utvärdering som genomfördes av PwC och 

avlämnades till respektive kommun 2013. 

Kommunchef Jeanette Lämmel har berett ärendet och gör i sitt svar en historisk 

tillbakablick över det utvecklingsarbete som de båda kommunerna genomfört 

tillsammans. I detta arbete ingår bland annat att ett årshjul upprättats gällande 

budgetprocessen och hur det ska förankras i respektive kommun, en granskning 

av samverkansavtalet utförd av KPMG AB och en dialog- och arbetsdag under 

2017 som resulterade i ett reviderat samverkansavtal som föreslås beslutas av 

respektive kommunfullmäktige under 2018 och gälla från och med 1 januari 

2019. Av den historiska tillbakablicken framkommer att de båda kommunerna i 

allt väsentligt har följt samverkansavtalets intentioner och bedrivit ett aktivt 

förbättringsarbete. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 68 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 21 februari 2018 

- Motion från Håkan Sandberg (L) daterad 4 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Håkan Sandberg 

__________
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Dnr KS 2017/479 

KF § 62 Svar på medborgarförslag om 
uppehållsrum på Kristinebergskolan - Yasmin 
Cheikh Khalil 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då uppehållsytor/elevytor i 

dagsläget inte finns i tillräckligt hög utsträckning och är något som ska ses över 

inför kommande ombyggnation, renovering av enheten grundskola, område C 

Kristinebergskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Yasmin Cheikh Khalil har den 31 oktober 2017 inkommit med ett 

medborgarförslag angående behovet av uppehållsrum på Kristinebergsskolan. I 

medborgarförslaget skriver hon att ett bra uppehållsrum på Kristinebergsskolan 

skulle kunna bidra till att minska den stress och press som skolans elever känner. 

Det skulle leda till ett bättre mående bland eleverna och förhoppningen är att det i 

sin tur skulle leda till större studiemotivation, högre betyg och i slutändan fler 

kommuninvånare med högre utbildning. 

I förslaget framgår också att skolor med goda uppehållsytor har bättre 

betygsresultat än skolor som saknar sådana ytor. Elevernas önskemål om vad som 

skulle kunna finnas i ett uppehållsrum är bland annat att det finns tillgång till 

bekväma sittplatser och möjlighet till olika aktiviteter, som till exempel ett 

biljardbord. 

Barn- och utbildningsförvaltningen som berett ärendet anser att en översyn av 

uppehållsytor/elevytor på enheten grundskola, område C Kristinebergskolan 

behöver göras i samband med ombyggnation/renovering då ytorna är för få och 

små i förhållande till antalet elever, deras behov och intressen. Därmed bör 

motionen bifallas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 69 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 25 januari 2018 § 9 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 januari 2017 

- Medborgarförslag från Yasmin Cheikh Khalil daterat 31 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Yasmin Cheikh Khalil 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/90 

KF § 63 Rekommendation Kvalitet i särskilt 
boende för äldre nattetid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende - 

rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”. 

Sammanfattning av ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boenden för äldre har 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 

Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 

rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete med 

ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2016-12-15”. 

Bakgrunden till rekommendationen är att regeringen våren 2016 avslog 

Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. 

Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och 

individanpassad omsorg samt att försäkra sig om att det på särskilda boenden för 

äldre ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre. 

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 

Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§).  Där framgår det att den enskildes 

behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. 

För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 

boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden 

anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. SKL 

rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra 

punkter: 

Koll på läget: Individuella bedömningar kring enskildas behov av omsorg och 

tillsyn på natten behöver göras. Resultatet måste sättas i relation till 

förutsättningar i förhållande till lokaler, teknik och arbetssätt. 

Planera utifrån individens behov: Verksamheten behöver säkerställa att respektive 

individs behov av omsorg och tillsyn tillgodoses. 

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter: Kommunen bör 

utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens 

möjligheter ska tas tillvara. 

Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att 

förändringsarbetet med nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning 

ska kunna genomföras. 

Ekonomiska konsekvenser: De äldres behov skall vara utgångspunkten för 

bemanningsplanering. Utifrån att behoven kan variera är det svårt att förutse 

eventuella kostnadsökningar. Införande av välfärdsteknik kommer innebära en 

ökad kostnad initialt men kan på sikt ge sänkta kostnader. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 mars 2018 § 64 

- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 25 januari 2018 § 11 

- Tjänsteskrivelse av avdelningschef Marco Niemelä daterad den 29 december 

2017 

- Meddelande från SKLs styrelse samt PM Kvalitet i särskilt boende - 

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen att anta 

rekommendationen ”Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med 

ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2014/61 

KF § 64 Rapportering av ej verkställda beslut 
enlig SoL och LSS  till kommunfullmäktige - 
kvartal 3 och 4 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till IVO. 

Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 19 oktober 2018 § 131 - 

kvartal 3 2017 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 22 februari 2018 § 29 - kvartal 

4 2017 

- Tjänsteskrivelse/redovisning förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson den 2 

februari 2018 - kvartal 4 2017 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/240 

KF § 65 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av vilka beslutsärenden och informationsärenden som 

har behandlats av direktionen i Fyrbodals kommunalförbund. Michael Karlsson 

(S) informerar om senaste direktionsmötet den 22 mars 2018 där bland annat 

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2017 godkändes. 

Beslutsunderlag 

- Direktionsmötet i korthet från den 22 mars 2018 

__________  
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KF § 66 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden uppläses av förvaltningschef Ida Rådman: 

- Revisionsrapport gällande inventering av konst och andra inventarier 

- Revisionsrapport gällande investeringsprocessen 

- Inbjudan från Svenska institutet för europapolitiska studier som kommer till 

Åmål den 2 maj kl 18.00 för en presentation om EUs framtidsfrågor 

- Beslut gällande nya ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna från 

Länsstyrelsen 

- Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagande av kommunfullmäktiges 

beslut 

  

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) informerar kort om 

vägbeläggningen på kommunens gator och vägar efter vintern och planeringen för 

att åtgärda de skador som blivit. 

__________
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Dnr KS 2018/146 

KF § 67 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
Nygårds kyrkogård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden tar inte upp frågan för behandling då det inte är en kommunal 

angelägenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om kors vid Nygårdskyrkan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 23 mars 2018 

__________
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Dnr KS 2018/147 

KF § 68 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
renovering av Sjösidan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om den nya hyresgästen i fastigheten Bävern 6 

som ska driva restaurangverksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 23 mars 2018 

__________
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Dnr KS 2018/148 

KF § 69 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
hyreskontrakt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen om kommande svar noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om sekretessbelagda hyreskontrakt där Åmåls 

kommun och Åmåls kommunfastigheter AB är hyresvärd. 

Ordföranden meddelar att svar på frågan kommer på kommande möte. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 23 mars 2018 

__________
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Dnr KS 2018/149 

KF § 70 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
låneskuld 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (-) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om låneskuld för Åmåls kommun, Åmåls 

kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (-) den 23 mars 2018 

__________
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Dnr KS 2018/152 

KF § 71 Inlämnat medborgarförslag om 
skolmatspolicyn - Jokum Lind Jensen m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av 23 stycken invånare som föreslår att 

skolmatspolicyn för Åmåls kommun utvecklas genom bland annat mer ekologisk 

mat samt mindre kötträtter och mindre sockeranvändning. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag inkom 27 mars 2018 

- Bilaga med namnunderskrifter 

__________ 


