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Justeringens plats och tid 7 juni 2018 

  

  

Sekreterare  Paragrafer 106 - 127 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Mikael Norén Lisbeth Vestlund 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-05-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-08 Datum då anslaget tas ned 2018-06-29 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–20:10, ajournering kl 19:40-19:50 

  

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 

Lena Björk, verksamhetsutvecklare, § 108 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C), §§ 108-127 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Pertti Rolöf (S), ej närvarande, ersättare saknas 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Michael Karlsson (M) 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Ingvar Larsson (S) 

Rolf Lindström (S) 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD) 

Tomas Lindström (-) 

Lisbeth Vestlund (-) 

Jonatan Malm (MP), ej närvarande, ersättare saknas 

Peter Sund (V) 

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

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

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

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Linda Strand (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

Anelia Dotcheva (C), ersätter Leif Aronsson (C) 

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

Peter Vestlund (L), ersätter Thomas Olson (L) 

Anders Hansson (L), ersätter Klas Häggström (L) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 106 Val av justerare 5 

KF § 107 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 108 Information: EUs nya dataskyddsförordning 7 

KF § 109 Ansökan för 2018 samt redovisning av erhållet partistöd för 2017 – Beslut om 

utbetalning av lokalt partistöd 8 

KF § 110 Bygglovstaxa 2019 9 

KF § 111 Ombudgetering av medel tidigare avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela 

Människan 10 

KF § 112 Omorganisation av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 12 

KF § 113 Revisionsrapport - Granskning av inventering av konst och andra inventarier 16 

KF § 114 Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet BÅDESÅ 18 

KF § 115 Revisionsrapport 2017 för Samordningsförbundet BÅDESÅ och ansvarsfrihet 

för ledamöterna i direktionen 19 

KF § 116 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 20 

KF § 117 Meddelanden 21 

KF § 118 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) från Tomas Lindström (-) om remissvar från kommunstyrelsen gällande 

provborrning i Åmåls kommun 22 

KF § 119 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om demokratifrågor i kommunen 23 

KF § 120 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om vandrarhemmet 24 

KF § 121 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om stöd till båtturer 25 

KF § 122 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) från 

Tomas Lindström (-) om avkristning av Nygårdskyrkan 26 

KF § 123 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) från 

Tomas Lindström (-) om politiker i kommunfullmäktige 27 

KF § 124 Inlämnad motion om att Åmåls kommun inför digitala körjournaler på alla 

sina personalbilar - Tomas Lindström (-) 28 

KF § 125 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) om 

beslutsunderlag vid fullmäktiges behandling av medborgarförslag - Lisbeth Vestlund (-) 29 

KF § 126 Inlämnad interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa 

Arvidsson (S) om demens-/korttidsplatser på Ekbacken - Lisbeth Vestlund (-) 30 
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KF § 127 Avsägelse av uppdrag som nämndeman - Christina Johansson (V) 31 
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KF § 106 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Mikael Norén (S) och Lisbeth Vestlund (-) väljs att utöver ordförande justera 

protokollet. Justeringen kommer att vara den 7 juni 2018. 

__________  
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KF § 107 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2018/214 

KF § 108 Information: EUs nya 
dataskyddsförordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Lena Björk som är projektledare för införandet av 

Dataskyddsförordningen i Åmåls kommun informerar om arbetet hittills i 

kommunen. Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation 

(GDPR) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter då 

personuppgiftslagen (PuL). 

__________
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Dnr KS 2018/88 

KF § 109 Ansökan för 2018 samt redovisning 
av erhållet partistöd för 2017 – Beslut om 
utbetalning av lokalt partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningar för 2017 års partistöd till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och Åmåls kommuns reglemente för kommunalt partistöd 

ska alla partier i kommunfullmäktige som erhållit partistöd föregående år eller 

som vill ha partistöd under innevarande år lämna in en redovisning. 

Samtliga partier representerade i Åmåls kommunfullmäktige har inkommit inom 

föreskriven tid med blanketten ”Redovisning av erhållet partistöd jämte 

granskningsrapport” 

Blankettens syfte är dels att partiet ska redovisa hur det lokala partistödet har 

använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2017, dels 

att äska om partistöd avseende 2018. De inlämnade redovisningarna från partierna 

överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om eventuell utbetalning av 

partistöd 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 99 

-Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare den 8 maj 2018 

-Beräkningsunderlag från ekonomienheten den 8 maj 2018 

-Redovisning från Kristdemokraterna, inkom till kanslienheten 13 februari 2018 

-Redovisning från Moderaterna, inkom till kanslienheten 16 februari 2018 

-Redovisning från Socialdemokraterna, inkom till kanslienheten 26 februari 2018 

-Redovisning från Liberalerna, inkom till kanslienheten 5 april 2018 

-Redovisning från Centerpartiet, inkom till kanslienheten 12 april 2018 

-Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom till kanslienheten 13 april 2018 

-Redovisning från Miljöpartiet, inkom till kanslienheten 19 april 2016 samt 

komplettering 

-Redovisning från Vänsterpartiet, inkom till kanslienheten 20 april 2018 

Beslutet skickas till 

Respektive parti 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/177 

KF § 110 Bygglovstaxa 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bygglovstaxan 2019 ska vara faktor 1,0. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis 

bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta 

och besluta om taxan är kommunens ansvar. Bygglovstaxan har varit konstant i 

Åmåls kommun under många års tid. Idag ligger den lokala faktorn för Åmåls 

kommun på 0,8, vilket kan jämföras med att de flesta kommuner idag har en 

faktor över 1,0. Övriga faktorer är mpbb, som är ett prisbasbelopp delat med 

1000, OF objektsfaktor, och HF1 och HF2 tabeller, som är fastställda enligt 

Sveriges kommuner och landsting, och grundas på hur stor yta som byggnaden 

ska få. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 87 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 20 mars 2018 § 26 

- Tjänsteskrivelse enhetschef den 20 mars 2018 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

Bygg- och miljönämnden 

__________
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Dnr KS 2017/181 

KF § 111 Ombudgetering av medel tidigare 
avsatta till ekonomiskt stöd för RIA/Hela 
Människan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsatta medel för Hela Människan/RIA överförs 

från kommunstyrelseförvaltningen till vård- och omsorgsnämnden, individ- och 

familjeomsorgen (ansvar 718). Beloppet är 400 000 kronor och är en 

budgetramsförstärkning. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett protokollsutdrag från Hela Människan/RIA som inkom till kommunen den 19 

januari 2018 framgår det att Hela Människan/RIA inte kommer att äska om anslag 

till verksamheten och att föreningen och dess verksamhet troligen kommer att 

upphöra efter den 30 juni 2018. Individ- och familjeomsorgen (IFO) vill att medel 

flyttas från kommunstyrelseförvaltningen, ansvar 2103 vht 1024 (bidrag till 

föreningar) till vård- och omsorgsnämnden, ansvar 718 (individ- och 

familjeomsorg). IFO ansvarar för att starta en verksamhet som motsvarar RIA:s 

tidigare verksamhet. 

När besökare till RIA-verksamheten fick kännedom om att verksamheten skulle 

upphöra kontaktade de boendestödjare inom socialpsykiatrin, IFO. Anledningen 

till kontakten var en önskan om att boendestödjarna skulle överta RIA-

verksamheten då mötesplatsen med frukost till självkostnadspris är av stor 

betydelse för besökarna till RIA. 

Boendestödjare förde frågan vidare till avdelningschef IFO. En arbetsgrupp 

bildades bestående av 1:e socialsekreterare, socialsekreterare, enhetschef 

verkställigheten IFO, behandlingssekreterare, handledare STAM-gruppen och 

boendestödjare. 

Vid återkoppling till avdelningschef IFO bekräftar arbetsgruppen vikten av 

frukost och umgänge för målgruppen. Arbetsgruppen konstaterar också att man 

kan bibehålla servicen till målgruppen samt utveckla verksamheten om man 

binder den samman med den kompetens och kunskap IFO har gällande 

beroendeproblematik. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 89 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 26 april 2018 § 52 

- Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen den 18 april 2018 

- Skrivelse från RIA/Hela människan den 19 januari 2018 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 281 
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Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att kommunfullmäktige beslutar att avsatta medel för Hela 

Människan/RIA överförs från kommunstyrelseförvaltningen till vård- och 

omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgen (ansvar 718). Beloppet är 400 

000 kronor och är en budgetramsförstärkning. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

 IFO 

  

__________
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Dnr KS 2018/72 

KF § 112 Omorganisation av integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- enheten för ensamkommande ungdomar lyfts ur och överförs till vård- och 

omsorgsförvaltningen och samordnas inom avdelningen för individ- och 

familjeomsorgen. Detta sker från och med den 1 juni 2018. Anledningen är 

ekonomiska skäl till följd av minskad volym vad avser ensamkommande 

ungdomar samt minskade migrationsmedel 

  

- för övriga delar inom integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

återremitteras ärendet för att få ytterligare genomlysning/utredning kring enhetens 

logiska placering, utformning av optimal organisation, analys kring 

kostnadseffektivitet och ekonomiska konsekvenser. 

Sammanfattning av ärendet 

Omorganisationen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen skulle 

innebära att förvaltningen skulle omvandlas till en avdelning inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. På detta sätt fortsätter den nuvarande integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningens enheter att finnas inom samma förvaltning. 

Ärendet har utretts av kommunchefen tillsammans med personalenheten samt 

berörda enheter inom integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 91 

- Tjänsteskrivelse av kommunchefen den 23 mars 2018 

- Utredning av kommunchefen den 21 mars 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att Enheten för 

ensamkommande ungdomar lyfts ur och överförs till vård- och 

omsorgsförvaltningen och samordnas inom avdelningen för individ- och 

familjeomsorgen. Detta sker från och med den 1 juni 2018. Anledningen är 

ekonomiska skäl till följd av minskad volym vad avser ensamkommande 

ungdomar samt minskade migrationsmedel. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen upphör att gälla. 
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- Den vakanta tillsvidareanställningen som förvaltningschef 100 % för 

integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen omregleras till en 

tillsvidareanställning som avdelningschef 100 % och överförs tillsammans med 

samtliga verksamheter inom förvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen. I 

samband härmed överförs även budgetmedel.  

- Vård- och omsorgsförvaltningen utökas med en ny avdelning benämnd 

Avdelning integration och arbetsmarknad och en ny tjänst som avdelningschef.    

- Vård- och omsorgsförvaltningens Avdelning integration och arbetsmarknad 

tillförs följande enheter och rektorsområden från integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen:  

- Enheten för arbete och etablering 

- Enheten för utveckling och samhällsuppdrag 

- Rektorsområde etablering och grund 

- Rektorsområde GYM/VUX och uppdrag 

Enheterna leds av enhetschefer respektive enhetschefer/rektorer, som är 

underställda berörd avdelningschef. 

- Vård- och omsorgsförvaltningens Avdelning individ och familjeomsorg tillförs 

enheten för ensamkommande ungdomar från integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. Denna enhet leds av en enhetschef, som är 

underställd berörd avdelningschef. 

- Samtlig personal som vid tidpunkten för organisationsförändringen arbetar 

inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen överförs med oförändrade 

anställnings- och lönevillkor till motsvarande enheter och rektorsområden inom 

den nya Avdelningen integration och arbetsmarknad respektive Avdelning individ 

och familjeomsorg. I samband härmed upprättas nya anställningsavtal till följd 

av ändrad anställningsmyndighet och förvaltningstillhörighet. Övriga 

anställningsvillkor eller lönesättning påverkas inte av förändringen.   

- Som en konsekvens av ovanstående organisationsförändring, byter vård- och 

omsorgsförvaltningen namn till social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

- Arvodesberedningen ges i uppdrag att i sitt uppdrag att göra en översyn av den 

politiska organisationen även inkludera ovanstående organisationsförändring i 

detta arbete. Detta kan medföra att reglementen och delegeringsreglementena för 

kommunstyrelsen respektive vård- och omsorgsnämnden behöver revideras 

utifrån den ändrade förvaltningsorganisationen enligt ovan. 

- Omorganisationen föreslås gälla från och med 1 januari 2019. 

- Förslag till omorganisation föreslås ske för en tidsbegränsad period 2019-2020. 

Omorganisationen ska utvärderas under 2020 innan den eventuellt kan 

permanentas. 

Ewa Arvidsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP) och Fredrik Bengtsson (S) 

bifaller yrkandet. 
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Michael Karlsson (M) yrkar på återremiss för att få ytterligare 

genomlysning/utredning kring enhetens logiska placering, utformning av optimal 

organisation, analys kring kostnadseffektivitet och ekonomiska konsekvenser. 

Motiveringen: Finner det mycket svårt att se den naturliga kopplingen mellan 

socialförvaltningen och den omorganiserade arbetsmarknadsförvaltningen. 

Kopplingen torde, enligt mitt förmenande, uppfattas betydligt naturligare mot 

näringslivsfrågor, vidareutbildning och en fristående enhet - direkt underställd 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Lars-Olov Ottosson (C) och Peter Vestlund (L) bifaller återremissyrkandet. 

  

Beslutsgång 

Ordföranden inleder med att förklara att hon kommer att dela upp ärendet i två 

beslut, dels det som gäller enheten för ensamkommande ungdomar, dels det som 

gäller övriga delar av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden börjar med att fråga om fullmäktige kan bifalla kommunstyrelsen 

förslag om enheten för ensamkommande, som bifallits av Michael Karlsson (S), 

vilket fullmäktige gör. 

Därefter konstaterar ordförande att det finns två förslag till beslut gällande övriga 

delar av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: Förslaget från 

kommunstyrelsen vilket bifallits av Michael Karlsson (S) med flera, samt 

yrkandet om återremiss från Michael Karlsson (M). 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att återremittera ärendet 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Med 16 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera 

ärendet, då mer än en tredjedel av fullmäktige röstat för en återremiss. 3 

ledamöter är frånvarande utan ersättare. 

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

Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Johan 

Paulsson (M), Ulla Berne (M), Barbro Spjuth (M), Alf Alfredsson (SD), Tomas 

Lindström (-), Anders Hansson (L), Lisbeth Vestlund (-), Peter Vestlund (L), 

Anelia Dotcheva (C). 

Nej-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Barbro Axelsson (S), Tommy Lehrman (S), 

Ingvar Larsson (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), 
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Peter Sund (V), Linda Strand (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Lotta Robertsson 

Harén (MP), Laila Andrén (S). 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: Kommunfullmäktige 

ska vara medveten om att beslutet om återremiss kommer att belasta 

organisationen eftersom utredningen som ska göras kommer att dra ut på tiden för 

att kunna få igång en effektiv verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Personalchef 

__________
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Dnr KS 2018/125 

KF § 113 Revisionsrapport - Granskning av 
inventering av konst och andra inventarier 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har översiktligt granskat kommunens inventering av konst och andra 

aktiviteter. Granskningen har biträtts av KPMG. Syftet med granskningen var att 

bedöma om kommunen har fungerande intern kontroll avseende hanteringen av 

inventarier och konst. 

I granskningen konstaterades att kommunens rutiner för hantering av den 

innehavda konsten brister i stora delar. Riktlinjer för inköp, användning och 

hantering av kommunens konst saknas. 

Kulturchef Stefan Jacobson har upprättat en handlingsplan för att förbättra 

hanteringen av konst och konstföremål enligt följande: 

- Utarbeta riktlinjer för inköp, användning, hantering, registrering i form av en 

samlad Konstpolicy för Åmåls kommun. Kulturenheten presenterar ett förslag 

under oktober 2018. 

- Undersöka förutsättningar kring kostnader och funktionalitet vid investering i ett 

digitaliserat registersystem för ändamålsenlig hantering, med hänsyn till 

tillgänglighet, fotodokumentation samt hantering i samband med depositioner och 

liknande. Underlag presenteras senast inför kommunens budgetarbete för 2020.  

- Utreda frågan kring lämpliga lokalisering vid magasinering och kortare 

förvaring av kommunens konstföremål. Arbetet pågår. 

- Uppdatera och förtydliga rutinerna kring deponier. Fortlöpande arbete med 

början i juni 2018. 

- Systematiskt och regelbunden inventering av kommunens konstinnehav. En 

övergripande inventering av kommunens samlade konstinnehav är en mycket 

resurskrävande aktivitet både personellt och tekniskt. Avsaknaden av moderna 

och ändamålsenliga digitala verktyg försvårar en sådan insats. Kulturenheten 

kommer under 2018 att presentera en beräkning av kostnader för resursåtgång, 

eventuella externa finansieringsmöjligheter och underlag för eventuell 

upphandling av digitalt system för kommunens konstinnehav. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 96 

- Revisionsrapport den 20 februari 2018 

- Yttrande från kulturchefen den 16 april 2018 
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Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2018/178 

KF § 114 Årsredovisning 2017 - 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet BÅDESÅs 

årsredovisning 2017 för Åmåls kommuns del och lägga• den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland (LIV), Västra 

Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Bengtsfors, 

Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner. 

Förbundet har totalt med egna medel för 2017 haft möjliga tillgångar om 6 269 

000 kronor. Av dessa har man för 2017 budgeterat 5,7 miljoner kronor. Den 

positiva avvikelsen i årets bokslut beror på ej budgeterade medel från 2016 på 559 

000 kronor som finns som en lividbuffert och på en positiv avvikelse emot årets 

budget om 734 000 kronor. Sammantaget ger det ett eget kapital om 1 293 000 

kronor. 

Satsningar på att öka ”integrerad samverkan” har fortsatt under året. Förbundets 

insatser ska inte ersätta de samverkaninsatser som redan finns utan komplettera 

dem. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 85 

- Årsredovisning 2017 BÅDESÅ inklusive revisionsberättelse och 

revisionsrapporter 

- Verksamhetsberättelse 2017 BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2018/178 

KF § 115 Revisionsrapport 2017 för 
Samordningsförbundet BÅDESÅ och 
ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen i BÅDESÅ och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 för• Åmåls kommuns 

del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson (S) deltar inte ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 

förvaltning i BÅDESÅ för verksamhetsåret 2017. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enlig gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Styrelsen upprätter en årsredovisning som ger en rättvisandebild samt svarar för 

att det finns en tillräckligt intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 86 

- Årsredovisning 2017 BÅDESÅ inklusive revisionsberättelsen och 

revisionsrapporter 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________
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Dnr KS 2017/240 

KF § 116 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till protokoll från Fyrbodals kommunalförbund som 

skickats ut inför dagens möte. 

Beslutsunderlag 

- Direktionsmötet i korthet från 3 maj 2018 

__________  
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KF § 117 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelas: 

- Inkomna domar och beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande 

överklagande av kommunfullmäktiges beslut daterade den 15 maj 2018 

- Att det är problem med webbsändningen av kvällens kommunfullmäktigemöte 

- Tomas Lindström (-) meddelar ny partitillhörighet för han och Alf Alfredsson 

(SD) 

__________
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Dnr KS 2018/217 

KF § 118 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) från Tomas Lindström (-) om 
remissvar från kommunstyrelsen gällande 
provborrning i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar kommer 

vid ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om var beslutet togs gällande 

remissvar om provborrning i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________
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Dnr KS 2018/218 

KF § 119 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om demokratifrågor i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) om hur en anställd i Åmåls kommun agerat mot 

en näringsidkare. 

Ordföranden förklarar att enligt kommunallagen ska interpellationer och frågor 

avse ämnen av större intresse för kommunen och som hör till fullmäktiges eller en 

nämnds handläggning. 

I det här ärendet gör ordföranden bedömningen att ämnet i frågan inte uppfyller 

dessa kriterier och hon är därmed lagligen förhindrad att fråga fullmäktige om 

frågan får ställas och att frågan därmed avvisas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/219 

KF § 120 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om vandrarhemmet 

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 renovering av vandrarhemmet i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/220 

KF § 121 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om stöd till båtturer 

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 stöd till båtturer på Vänern under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Fråga inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/221 

KF § 122 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) från Tomas 
Lindström (-) om avkristning av Nygårdskyrkan 

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 vad som händer med den numera 

avkristnade Nygårdskyrkan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/222 

KF § 123 Inlämnad fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) från Tomas Lindström (-) om politiker i 
kommunfullmäktige 

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 kommunfullmäktiges 

ordförande Laila Andrén (S) om enskilda händelser mellan förtroendevalda och 

vad kommunfullmäktiges ordförande gör åt det. 

Beslutsunderlag 

- Fråga inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/223 

KF § 124 Inlämnad motion om att Åmåls 
kommun inför digitala körjournaler på alla sina 
personalbilar - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (-) gällande att Åmåls kommun 

ska införa digitala körjournaler för sina personbilar för att spara pengar. 

Beslutsunderlag 

- Motion inkom 25 maj 2018 från Tomas Lindström (-) 

__________
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Dnr KS 2018/227 

KF § 125 Inlämnad fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 
(S) om beslutsunderlag vid fullmäktiges 
behandling av medborgarförslag - Lisbeth 
Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den kommer att 

besvaras på ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Lisbeth Vestlund (-) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande Laila Andrén (S) om beslutsunderlag i kommunfullmäktiges 

behandling av en motion om Åmål Prideparad. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Lisbeth Vestlund (-) inkom 29 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Laila Andrén (S) 

__________
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Dnr KS 2018/228 

KF § 126 Inlämnad interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson 
(S) om demens-/korttidsplatser på Ekbacken - 
Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den kommer 

att besvaras på ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Lisbeth Vestlund (-) ställd till vård- och 

omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S) om platser för demens-/korttid 

på Ekbacken. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Lisbeth Vestlund (-) inkom 29 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Ewa Arvidsson (S) 

__________
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Dnr KS 2018/226 

KF § 127 Avsägelse av uppdrag som 
nämndeman - Christina Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har kommit in från Christina Johansson (V) den 30 maj 2018 där 

hon avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman vid tingsrätten. 

Beslutet skickas till 

Tingsrätten Vänersborg 

Christina Johansson 

__________ 


