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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2018-06-20 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20 
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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 
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Ledamöter Kurt Svensson (C), §§ 130-157 

Anne Sörqvist (C), §§ 130-157 

Sven Callenberg (C), §§ 130-157 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S) 

Olof Eriksson (S) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Pertti Rolöf (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Michael Karlsson (M), ej närvarande, ingen ersättare 

Johan Paulsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Ingvar Larsson (S) 

Rolf Lindström (S), §§ 130-157 

Göran Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Alf Alfredsson (SD), §§ 130-157 

Tomas Lindström (-), ej närvarande, ingen ersättare 

Klas Häggström (L) 

Lisbeth Vestlund (-) 

Peter Sund (V), ej närvarande, ingen ersättare 

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

Cajsa Branchetti Hallberg (S), §§ 130-138 (ej beslut § 138), §§ 144-157 

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 Christer Örtegren (S) 

Anders Hög (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Morgan Torger (S), ersätter Fredrik Bengtsson (S) 

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

Sara Vogel Rödin (MP), ersätter Jonatan Malm (MP) 

Peter Vestlund (L), ersätter Thomas Olson (L) 
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KF § 128 Val av justerare 5 

KF § 129 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 130 Slutbetänkande från arvodesberedningen 7 

KF § 131 Partiföreträdarrunda om budget 2019 9 

KF § 132 Barn- och utbildningsnämndens avgifter 2019 10 

KF § 133 Kommunstyrelsens avgifter 2019 (kost, kultur) 12 

KF § 134 Skattesats för Åmåls kommun 2019 13 

KF § 135 Borgensavgift för kommunala bolag 2019 14 

KF § 136 Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2019 15 

KF § 137 Anslagsbindningsnivå för budget 2019 16 

KF § 138 Driftbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 17 

KF § 139 Investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 21 

KF § 140 Låneram för 2019 22 

KF § 141 Ekonomisk prognos efter april 2018 - tertialrapport 23 

KF § 142 Tertialrapport efter april 2018 - Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 24 

KF § 143 Dataskyddspolicy för Åmåls kommun 25 

KF § 144 Reviderat samverkansavtal för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 26 

KF § 145 Personalförmåner för anställda i Åmåls kommun 28 

KF § 146 Svar på medborgarförslag om julgran med belysning vid E45 Västra Åsen - 

Per-Olof Bengtsson 29 

KF § 147 Stadgeändring - Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 30 

KF § 148 Årsredovisning 2017 - Fyrbodals kommunalförbund 31 

KF § 149 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för ledamöter i Fyrbodals 

kommunalförbunds direktion 32 

KF § 150 Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ewa 

Arvidsson (S) om demens-/korttidsplatser på Ekbacken - Lisbeth Vestlund (-) 33 

KF § 151 Svar på fråga till kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén (S) om 

beslutsunderlag vid fullmäktiges behandling av medborgarförslag - Lisbeth Vestlund (-) 34 

KF § 152 Inlämnad interpellation ställd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

Olle Eriksson (S) om inställning till att använda trä som byggnadsmaterial i den nya 

skolan - Anne Sörqvist (C) 35 

KF § 153 Inlämnad motion om lokal strategi för byggande i trä - Anne Sörqvist (C) 36 
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KF § 154 Inlämnat  medborgarförslag om säkerhetsstaket längs cykelväg - Margareta 

Martinsson 37 

KF § 155 Inlämnat medborgarförslag om tillåtna ridvägar vid valda delar av Hanebols 

friluftsområde - Margareta Martinsson 38 

KF § 156 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 39 

KF § 157 Meddelanden 40 
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KF § 128 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver ordföranden väljs Barbro Axelsson (S) och Christer Törnell (KD) att 

justera dagens protokoll. Justeringen är den 29 juni 2018. 

__________  
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KF § 129 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet om fyllnadsval som nämndeman i 

tingsrätten efter Christina Johansson (V) på utsänd ärendelista stryks samt att 

ärendet om arvodesberedningens slutbetänkande ska beslutas om före 

budgetärendena. Med dessa ändringar godkänns ärendelistan. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet om fyllnadsval som nämndeman i tingsrätten efter 

Christina Johansson (V) på utsänd ärendelista stryks. 

Klas Häggström (L) yrkar att ärende om arvodesberedningens slutbetänkande 

ska beslutas om före budgetärendena. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan godkänna ärendelistan enligt yrkanden 

från ordföranden och från Klas Häggström (L) och finner att fullmäktige gör så. 

__________
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Dnr KS 2017/222 

KF § 130 Slutbetänkande från 
arvodesberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att ta fram en total 

ekonomisk summering som visar både på ökade kostnader och besparingar. I den 

kostnadsberäkning som finns framgår inte hur stor besparingen på 

personalkostnader kan bli om fullmäktigemöten på dagtid införs. Dels för 

personal vars tjänst innebär att delta i fullmäktigemöten, dels för sakkunnig 

personal som kallas för att föredra eller informera om ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 17 juni 2015 (KF §150) 

beslutat att ”en arvodesberedning tillsätts för mandatperioden 15 oktober 2014 till 

14 oktober 2018, bestående av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje parti som är 

invalt i kommunfullmäktige företräds av en ledamot och en ersättare. Ersättare 

har ingen närvarorätt vid sammanträde där ordinarie ledamot deltar.” 

Arvodesberedningen inledde sitt arbete den 28 augusti 2015 och har haft totalt 18 

sammanträden. 

Arvodesberedningen fick ett utökat uppdrag (KF § 15, 31 januari 2018) att utreda 

den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. 

Ett slutbetänkande har sammanställts av arvodesberedningen med förslag till 

ändringar som beredningen är eniga om samt förslag till ändringar där oenighet 

finns. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 159 

- Slutbetänkande från arvodesberedningen den 24 maj 2018 

Yrkande 

Laila Andrén (S) yrkar bifall till S, MP och V´s förslag i slutbetänkandet. 

Mikael Norén (S) yrkar att ärendet återremitteras med motivering: Vad jag saknar 

i betänkandet är en total ekonomisk summering som visar både på ökade 

kostnader och besparingar. I den kostnadsberäkning som finns framgår inte hur 

stor besparingen på personalkostnader kan bli om vi inför fullmäktigemöten på 

dagtid. Dels för personal vars tjänst innebär att delta i fullmäktigemöten och dels 

för sakkunnig personal som kallas för att föredra eller informera om ärenden. 

Antar att personalkostnader för webbsändningar minskar. För att fatta ett så 

viktigt beslut krävs det att vi har fullständiga beslutsunderlag i kronor och ören. 

Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (S), Kjell Kaså (C) yrkar bifall till en 

återremiss. 
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Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag i arvodesberedningens 

slutbetänkande samt yrkar att arvodet till ordföranden i överförmyndarnämnden 

ska vara 5 %. 

Barbro Spjuth (M) och Klas Häggström (L) yrkar i första hand bifall till 

Alliansens förslag i arvodesberedningens slutbetänkande och yrkar i andra hand 

bifall till återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut: förslaget från S, MP 

och V, förslaget från Allians för Åmål, yrkandet från Christer Törnell (KD) om 

arvodet för ordföranden i överförmyndarnämnden samt återremissyrkandet från 

Mikael Norén (S). 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras och finner att 

kommunfullmäktige beslutar så. Därmed faller de övriga yrkandena från vidare 

behandling. 

Beslutet skickas till 

Arvodesberedningen 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 131 Partiföreträdarrunda om budget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser partiföreträdarrundan och budgetdebatten avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

De olika partiernas företrädare redogör för sina respektive partiers syn på 

majoritetens och oppositionens framlagda budgetar: Michael Karlsson (S), Lotta 

Robertsson Harén (MP), Lars-Olof Ottosson (C), Ulla Berne (M), Klas 

Häggström (L) och Christer Törnell (KD). 

Alf Alfredsson (SD) avstår från inlägg i partiföreträdarrundan. 

I den efterföljande debatten gör inlägg av: Michael Karlsson (S), Lars-Olof 

Ottosson (C), Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist (C), Christer Törnell (KD) och 

Kjell Kaså (C). 

__________
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Dnr KS 2018/203 

KF § 132 Barn- och utbildningsnämndens 
avgifter 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter inom barn- och utbildningsnämnden 2019 

enligt nedan: 

Verksamhet Avgift/taxa 

Förskola Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 3 % 

- andra barnet 2 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Avgift för 3-5 åringar reduceras med 25 % (15 timmar/vecka 

är avgiftsfria). 

Fritidshem Avgift under 12 månader av året i % av hushållets 

avgiftsgrundande inkomst.  

- första barnet 2 % 

- andra barnet 1 %  

- tredje barnet 1 % 

- fjärde barnet 0 % 

Pedagogisk 

omsorg 

Förskolebarn: se förskola 

Skolbarn: se fritidshem 

 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämnden 2019 är avgifter 

för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det 

statliga maxtaxesystemet och följer det inkomsttak som fastställs av Skolverket 

årligen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 146 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 26 april 2018 § 71 

- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 5 april 2018 
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Beslutet skickas till 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/211 

KF § 133 Kommunstyrelsens avgifter 2019 
(kost, kultur) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter inom kostenheten och 

kulturenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till avgifter 2019 har tagits fram av kostenheten och kulturenheten. 

Förslagen från enheterna innebär att en marginell justering sker i 2019 års budget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 147 

- Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason den 22 maj 2018 

- Bilaga från kostenheten 

- Bilaga från kulturenheten 

Beslutet skickas till 

Kostenheten 

Kulturenheten 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 134 Skattesats för Åmåls kommun 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad skattesats på 22,46 % för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens budgetutskott har tagit fram ett förslag på skattesats för år 

2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 148 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 135 Borgensavgift för kommunala bolag 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften från de kommunala bolagen 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB under 2019 blir 0,25 % av 

det nyttjade borgensbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har två helägda bolag, Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB. Åmåls kommun har gått i borgen för bolagens lån. Därför 

har kommunen möjlighet att utkräva en årlig borgensavgift från respektive bolag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 149 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Åmåls kommunfastigheter AB 

- Stadsnät i Åmål AB 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 136 Anslag för kommunfullmäktiges 
verksamhet 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta anslaget för kommunfullmäktiges 

verksamhet 2019 enligt nedanstående tabell: 

Verksamhet Namn Summa kr 

101 Kommunfullmäktige    1 559 000 

1010 KF-beredningar 50 000 

111 Partistöd 310 000 

121 Kommunrevision 650 000 

1091 Valnämnd 250 000 

  Summa 2 819 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har till budgetutskottet inkommit med förslag 

till kommunfullmäktiges budget för 2019. Anslaget ska täcka bland annat hyra av 

fullmäktigesalen, utbildningar,  annonser, filmning, kommunrevision, 

partistöd och kostnader för hantering av digitala handlingar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 150 

- Skrivelse från fullmäktiges presidium den 4 maj 2018 

- Skrivelse från kommunrevisionen 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Kommunrevisionen 

- Kommunfullmäktiges presidium 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 137 Anslagsbindningsnivå för budget 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2019 års anslag till nämnderna på 

driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet 

innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 

nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

Sammanfattning av ärendet 

Anslagsbindningsnivån i en budget tydliggör ansvar och roller. 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta 

skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 151 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2017/511 

KF § 138 Driftbudget 2019 samt flerårsplan 
2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar nedanstående driftsbudget för 2019 samt flerårsplan 

2020-2022 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- uppdrag ges till teknik- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att ansluta 

Åmåls kommun till Säffles kommuns vattenverk 

- uppdrag ges till teknik- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att samordna 

Säffles kommuns och Åmåls kommuns rötgasanläggningar 

- uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa så kallat 

miljöbokslut i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 152 

- Budgetförutsättningar 2019-2022 Slutlig version den 23 maj 2018 

- Förslag till driftsbudget 2019 - sammanställning av handlingar från nämnderna 

- Protokoll från MBL-förhandling den 29 maj 2018 

- Skrivelse om budget 2019 från majoriteten 

- Förslag till driftbudget från Allians för Åmål 

budget förslag prognos prognos prognos

2019 2020 2021 2022

Kommunful lmäktige 2 819 2 524 2 524 2 524

Kommunstyrelse:

- Kommunstyrelsens  förva ltning 118 214 116 865 115 682 115 501

- Integration- och arbetsmarknadsförvaltning 37 272 33 672 31 838 31 789

Bygg- och mi l jönämnd 202 202 202 202

Barn- och utbi ldningsnämnd 268 554 268 632 265 970 265 557

Teknik- och fri tidsnämnd 38 245 38 242 37 963 37 904

Vård- och omsorgsnämnd 316 579 315 728 312 599 312 113

Överförmyndarnämnd 1 888 1 888 1 888 1 888

Ofördelat/arbetskraftskostnader 31 349 50 442 70 170 90 589

Nämndbudget 815 122 828 195 838 836 858 067

Finansförvaltningen 9 933 9 933 9 933 9 933

Verksamhetens nettokostnader 825 055 838 128 848 769 868 000

Skatteintäkter, utjämningsbidrag och 

fastighetsavgift samt räntenetto
837 571 850 843 861 646 881 170

Summa, tkr 12 516 12 715 12 877 13 170
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget. 

Sara Vogel Rödin (MP) och Ewa Arvidsson (S) tillstyrker Michael Karlssons (S) 

bifallsyrkande. 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att: 

- uppdrag ges till teknik- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att ansluta 

Åmåls kommun till Säffles kommuns vattenverk 

- uppdrag ges till teknik- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att samordna 

Säffles kommuns och Åmåls kommuns rötgasanläggningar 

- uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa så kallat 

miljöbokslut i Åmåls kommun.  

Anne Sörqvist (C), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD) och Klas 

Häggström (L) yrkar bifall till förslaget till driftbudget från Allians för Åmål. 

Anne Sörqvist (C) tillstyrker Michael Karlssons (S) tilläggsyrkanden samt yrkar i 

tillägg: 

- att personalenheten tillförs 3.000 tkr/år i tre år till projekt för 

personalutvecklande insatser 

- att personalenheten tilldelas 750 tkr/år i tre år för snedsitsar i lärarkollektivet 

- att tillföra planarbetet 500 tkr 

- att kommunen stimulerar till byggande av så kallat trygghetsboende 

- att konkurrensutsätta ett av kommunens äldreboenden 

- att ett matprojekt i äldreomsorgen startas enligt beskrivning i Alliansens 

budgetförslag 

- att en översyn och utredning inom LSS genomförs med inriktning enligt 

Alliansens budgetförslag 

- att avsätta 3.000 tkr för att minska barngrupperna för de minsta barnen 

- att utreda bättre ställplats för husbilar till en kostnad av 100 tkr. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förslaget från 

kommunstyrelsen, dels förslaget från Allians för Åmål. Dessutom finns 

tilläggsyrkanden dels från Michael Karlsson (S), dels från Anne Sörqvist (C). 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget mot Allians för 

Åmåls förslag till driftbudget och finner att fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Därefter frågar ordföranden om Michael Karlsson (S) tilläggsyrkanden och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med hans tilläggsyrkanden. 
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Ordföranden frågar sedan om Anne Sörqvist (C) tilläggsyrkanden och finner att 

fullmäktige beslutar att avslå dem. 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner att nedanstående protokollsanteckning får lämnas av 

Lisbeth Vestlund (-): 

I egenskap av att vara s.k. ”politisk vilde” så har jag ej beretts möjlighet att delta 

i budgetarbetet så att jag kunnat lägga något förslag i s.k. ”laga ordning” så att 

ett förslag från mig i en budgetdebatt kunnat anses berett inför ett beslut. Ett 

yrkande från mig kunde därmed enkelt avfärdas. I en tid där vi vet att det behöver 

projekteras för ett nytt särskilt boende med 20-25 platser men där beslutet ej är 

fattat så har man minskat antalet platser på Ekbacken med 10. Ombyggnationen 

av Ekbacken blir ej klart förrän årsskiftet 2019/2020. Man hänvisar till att 

hemvården fått utökade resurser för att ta emot brukare från sjukhus i snabbare 

takt och man vill kalla detta för trygg hemgång. De utökade resurserna har gått 

till att skapa heltider vilket är bra. Men, frågan är när brukarna har behov av 

hjälp. Det har inte blivit någon utökning på natten utan en neddragning. Det har 

varit fyra som jobbat på natten i hemvården och personalen är sedan en tid nu 

bara tre Detta är oacceptabelt i en tid då det redan är mer att göra på grund av 

minskade platser men även kommer bli mer att göra de närmste åren med allt fler 

äldre. När man behöver hjälp i Åmål på natten ska man kunna känna sig trygg 

med att veta att det kan gå att få hjälp inom rimlig tid. Detta inte är fallet nu om 

man behöver hjälp av två personer. 

Jag yrkade i budgetdebatten på att vård- och omsorgsnämnden tillförs 950.000:- i 

budgeten för 2019 för det är vad det kostar att få ca 1,9 årsarbetare, en fjärde 

person och två händer till på natten i hemvården. 

Ett bifall på detta yrkande hade gett alla äldre en mycket högre grad av trygghet, 

självbestämmande, integritet och servicegrad vilket vi borde kunna ha råd med i 

Åmål. Yrkandet var tänkt att finansieras via att behålla sammanträden med 

kommunfullmäktige på kvällstid. Förslaget från S, Mp och V var annars att 

förlägga sammanträden dagtid med motsvarande kostnad, minst. Så mitt yrkande 

var inte ofinansierat, men väl ej berett i laga ordning. 

I budgetförslaget från S, V och MP finns det med en post där äldreomsorgen 

tillförs 3 500 tkr till heltider i vården. 

I Alliansens budgetförslag fanns det med en förstärkning till personalenheten för 

personalutvecklande insatser om 3000 tkr. 

Mitt yrkande borde ha varit att ur vardera förslaget lyfta 1 000 tkr för att speciellt 

förstärka hemvården på natten i Åmål. Nu kan jag bara beklaga och be om ursäkt 

för att jag inte formulerade yrkandet rätt. 

I kommunallagens kapitel 5, §32 står att läsa att ett brådskande ärende får 

avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande ledamöter är 

ense om det. Jag kan efter inläggen som gjordes i debatten inse att en votering om 

yrkandet dessvärre inte se att det blivit enighet om detta. 
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Jag skulle önska att vård- och omsorgsnämnden på sammanträdet 26 juni tar sig 

en funderare om hur man kan omprioritera i innevarande års budget för att om 

möjligt förstärka natten i hemvården snarast. Vidare önskar jag att ledamöterna i 

nämnden tar sig en funderare gällande omprioriteringar av budgeten 2019, att en 

del av heltidssatsningen innebär förstärkning på natten. 

Vi behöver ge alla äldre som bor kvar hemma en mycket högre grad av trygghet, 

självbestämmande, integritet och servicegrad vilket vi borde kunna ha råd med i 

Åmål. 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Nämnderna 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-20  21 (40) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/511 

KF § 139 Investeringsbudget 2019 samt 
flerårsplan 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till investeringsbudget för 2019 

och plan 2020-2022 (i tusen kronor): 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 153 

- Reviderat förslag till investeringsbudget 2019 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

- Nämnderna 

__________

budget förslag prognos prognos prognos

2019 2020 2021 2022

Kommunful lmäktige

Kommunstyrelse:

- Kommunstyrelsens  förvaltning 4 699 8 000 3 455 0

- Integration- och arbetsmarknadsförvaltning 435 487 385 437

Bygg- och mi l jönämnd

Barn- och utbi ldningsnämnd 6 250 4 950 4 750 4 750

Teknik- och fri tidsnämnd 13 900 22 500 19 050 51 350

Vård- och omsorgsnämnd 3 255 2 190 2 040 1 910

Överförmyndarnämnd

Summa, tkr 28 539 38 127 29 680 58 447



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-20  22 (40) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/511 

KF § 140 Låneram för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2019: 

Typ av lån Kronor 

Checkräkning 50 000 000 

Anläggning 18 000 000 

Leasing 15 000 000 

Totalt 83 000 000 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Åmåls kommuns finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 

om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för 

nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 154 

Beslutet skickas till 

- Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/124 

KF § 141 Ekonomisk prognos efter april 2018 - 
tertialrapport  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger den ekonomiska prognosen efter april 2018 - 

tertialrapport 1 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

I samband med månadsrapporterna följs även ett antal nyckeltal upp som är 

kopplade till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls 

kommun men även specifika för respektive styrelse/nämnd. 

Efter april månads utgång uppgår beräknat underskott mot driftbudget 

(årsprognos) för Åmåls kommun till -18,5 miljoner kronor. Föregående månad 

uppgick prognosen till -15,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 156 

- Tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 

- Ekonomisk prognos april 2018 den 22 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/212 

KF § 142 Tertialrapport efter april 2018 - Teknik- 
och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger den ekonomiska prognosen, tertialrapporten, efter 

april 2018 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Två av målen anses vara helt eller delvis uppfyllda. Både Åmåls och Säffles 

kommun har förbättrat sina resultat vad gäller målet Årets friluftskommuner. Vad 

gäller målet Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service 

aktivt och i samverkan utveckla en hållbar trygg kommun bedöms båda 

kommunerna ha en uppåtgående trend. Det tredje målet Teknik- och 

fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och 

rörelsefrämjande verksamhet, så är det enbart Säffle kommun som deltar i 

undersökningen. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott för de skattefinansierade 

verksamheterna på 150 tusen kronor, varav hela underskottet avser Åmåls 

kommun. För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar  både 

VA-verksamheten och renhållningsverksamheten +/- 0 tusen kronor. 

När det gäller teknik- och fritidsnämndens investeringsuppföljning, så föreslås 

investering för pumpstation Brosjön flyttas till 2019 då det finns mer akuta behov 

av renovering av Pilgatans pumpstation. Investeringar av uppgradering av 

flödesmätare återlämnas 2018, då det ännu inte är fullt utrett vilka lösningar som 

går att implementera. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 157 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 15 maj 2018 § 53 

- Tertialrapport efter april 2018 inklusive investeringsuppföljning 

- Tjänsteyttrande den 8 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/214 

KF § 143 Dataskyddspolicy för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar dataskyddspolicyn för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR) som 

den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen 

(PuL). 

Denna policy beskriver hur Åmåls kommun hanterar personuppgifter på ett lagligt 

och korrekt sätt i Åmåls kommun - i enlighet med den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR. 

Syftet med Åmåls kommuns policy för hantering av personuppgifter är att 

säkerställa att: 

- kommunen hanterar personuppgifter enligt såväl gällande lagar som enligt 

kommunens handlingsplan/riktlinjer 

- de som vänder sig till kommunen ska kunna känna sig trygga med att deras 

personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt 

- inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer. 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som 

är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även 

foton på personer klassas som personuppgifter. Till och med ljudinspelningar som 

lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i 

inspelningen. 

Den grundläggande principen i GDPR är att inte samla in fler personuppgifter än 

nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål. Det måste finnas 

stöd i lagen för att samla in uppgifterna och de får inte sparas längre än 

nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 164 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 22 maj 2018 

- Förslag till dataskyddspolicy för Åmåls kommun den 23 maj 2018 

Beslutet skickas till 

- Lena Björk 

- Nämnderna 

__________
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Dnr KS 2018/210 

KF § 144 Reviderat samverkansavtal för 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och fritidsnämnd för 

Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Bifalla att Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 4 § första 

stycket ersätts med följande stycke: Teknik- och fritidsnämnden består av fjorton 

ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från Åmål. 

3. Bifalla att reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och med 

1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Säffle och Åmåls kommuner samverkar sedan den 1 januari 2011 genom en 

gemensam nämnd, teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Nuvarande 

samverkansavtal gäller till och med den 31 december 2018. Med anledning av 

avtalstidens utgång föreslås ett reviderat samverkansavtal och reglemente för 

teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Revideringarna i samverkansavtalet 

kräver även motsvarande justeringar i reglementet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 169 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 15 maj 2018 § 56 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott den 4 maj 2018 § 34 

- Reviderat samverkansavtal för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Tillägg samverkansavtal Östby 

- Tillägg överenskommelse samverkansavtal miljöstrategiska arbetsuppgifter 

- Nämndreglemente för Säffle kommun 

Yrkande 

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

bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

1. Bifalla reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och fritidsnämnd för 

Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Bifalla att Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 4 § första 

stycket ersätts med följande stycke: Teknik- och fritidsnämnden består av fjorton 

ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från Åmål. 

3. Bifalla att reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och med 

1 januari 2019. 
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Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/251 

KF § 145 Personalförmåner för anställda i 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande personalförmåner från den 1 

januari 2019: 

- Höjning av friskvårdsbidrag till 2 000 kronor per kalenderår och anställd 

- Blodgivning på betald arbetstid 

- Finansiering av anmälningsavgifter till motionsloppen Hagenrundan, Tjurruset, 

Vårruset och Anna-loppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalenheten har utrett ett antal förslag på personalförmåner för anställda i 

Åmåls kommun. Bland förslagen finns till exempel höjning av friskvårdsbidraget 

till 2 000 kronor per kalenderår och anställd, fri entré till de 

kommunala simhallarna i Säffle och Åmål, förmånscykel - nettolöneavdrag och 

subvention av biljetter till vissa större evenemang i kommunen. Utredningen 

innehåller bland annat kostnaderna för de föreslagna personalförmånerna, hur 

finansieringen ska se ut, när i tid förmånerna ska införas samt var i organisationen 

de hör hemma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 april 2018 § 84 

- Tjänsteskrivelse av personalchef Per Ljungberg den 22 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________
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Dnr KS 2017/437 

KF § 146 Svar på medborgarförslag om julgran 
med belysning vid E45 Västra Åsen - Per-Olof 
Bengtsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att klä en gran med 

belysning vid E45 Västra Åsen med hänvisning till Trafikverkets yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Olof Bengtsson har lämnat ett medborgarförslag om att klä en gran vid E45 

Västra Åsen, med belysning vid juletid. Målet med förslaget är att locka fler 

besökare till centrum och få fler att upptäcka vilken fin julstad/sjöstad Åmål är. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket för att 

förhöra sig om deras synpunkter på förslaget ur trafiksäkerhetsaspekt. Granen 

som åberopas i medborgarförslaget befinner sig delvis inom vägområdet. 

Trafikverkets policy är att ingen belysning, reklam eller liknande tillåts inom 

vägområden. Trafikverkets tydliga yttrande ger inga skäl för förvaltningen att 

göra vidare sonderingar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 165 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 17 april 2018 § 43 

- Tjänsteyttrande den 19 mars 2018 

- Medborgarförslag från Per-Olof Bengtsson inkom 17 oktober 2017 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/206 

KF § 147 Stadgeändring - Stiftelsen för 
Dalslands kanals framtida bestånd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ändringarna i stadgarna 

gällande Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Då kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, 

Mellerud och Färgelanda) ej längre existerar, krävs en ändring av § 4 i stadgarna 

för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutade då att begära en ändring där samtliga fem kommuner som 

ingick i kommunalförbundet Dalsland skall ha en representant i styrelsen för 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutade då att enligt § 10 i stadgarna för Dalslands Kanals framtida 

bestånd skicka ut denna begäran om stadgeändring till samtliga stiftare för att få 

en enighet av minst tre fjärdedelar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 166 

- Begäran om stadgeändring den 20 april 2018, protokoll  från styrelsemöte den 

13 april 2018, nuvarande stadgar från 2002 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

__________
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Dnr KS 2018/207 

KF § 148 Årsredovisning 2017 - Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Åmåls kommuns del och 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Basfinansieringen från kommunerna på cirka 7,5 miljoner kronor växlades under 

2017 upp till en total omsättning på cirka 42 miljoner kronor (exklusive 

tillväxtmedel), vilket är en ökning i förhållande till 2016. Resterande intäkter är 

kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och 

övriga program, Västra Göta landsregionen, staten och medlemskommunerna. Se 

vidare i bifogad ekonomisk redovisning. 

Direktionen har under året beslutat att medlemskommunerna täcker 2017 års 

underskott som uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor. Direktionen har även 

beslutat att för 2014-2016 års underskott använda eget kapital med hänvisning till 

synnerliga skäl samt att balanskravet anses vara uppfylld och 2014-2016 års 

underskott därmed är om händertagna. Balanskravet 2017 är detsamma som årets 

resultat enligt resultaträkningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 167 

- Årsredovisning 2017 Fyrbodals kommunalförbund 

- Bilaga delmål 

Beslutet skickas till 

- Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2018/207 

KF § 149 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 

dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 168 

- Revisionsberättelse 2017 

- Bilaga 1 till revisionsberättelse - Granskningsrapport bokslut och årsredovisning 

2017 

- Bilaga 2 till revisionsberättelse - Granskning av reseräkningar 

- Bilaga 3 till revisionsberättelse - Rapport granskning projekthantering 

Beslutet skickas till 

- Fyrbodals kommunalförbund 

__________
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Dnr KS 2018/228 

KF § 150 Svar på interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson 
(S) om demens-/korttidsplatser på Ekbacken - 
Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

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. Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 30 maj 2018 att 

interpellationen fick ställas. Ewa Arvidsson (S) har lämnat in ett svar på 

interpellationen. 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Ewa Arvidsson (S) inkom den 15 juni 2018 

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

__________
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Dnr KS 2018/227 

KF § 151 Svar på fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Laila Andrén (S) om 
beslutsunderlag vid fullmäktiges behandling av 
medborgarförslag - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Laila Andrén (S) om beslutsunderlag vid kommunfullmäktiges 

behandling av en motion om att arrangera en Prideparad i Åmål. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 30 maj 2018 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2018/235 

KF § 152 Inlämnad interpellation ställd till 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Olle Eriksson (S) om inställning till att använda 
trä som byggnadsmaterial i den nya skolan - 
Anne Sörqvist (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Interpellationssvar 

kommer vid ett senare möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Anne Sörqvist (C) ställd till ordföranden i 

barn- och utbildningsnämnden Olle Eriksson (S) om inställningen till att bygga 

den planerade nya F-3-skolan i trä. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Anne Sörqvist (C) den 1 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Olle Eriksson (S) 

__________
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Dnr KS 2018/234 

KF § 153 Inlämnad motion om lokal strategi för 
byggande i trä - Anne Sörqvist (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen lämnas vidare till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Anne Sörqvist (C) som handlar om att ta fram en 

lokal strategi för Åmåls kommun för byggande i trä. Motionären redogör för 

innehållet i sin motion. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 30 maj 2018 från Anne Sörqvist (C) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-06-20  37 (40) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/236 

KF § 154 Inlämnat medborgarförslag om 
säkerhetsstaket längs cykelväg - Margareta 
Martinsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget lämnas vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Margareta Martinsson som föreslår att ett 

säkerhetsstaket sätts upp längs med cykelvägen vid länsväg 164. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 8 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/237 

KF § 155 Inlämnat medborgarförslag om tillåtna 
ridvägar vid valda delar av Hanebols 
friluftsområde - Margareta Martinsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget lämnas vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Margareta Martinsson som föreslår att 

vissa av motionsspåren vid Hanebols friluftsområde iordningsställs som ridvägar. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Margareta Martinsson den 8 juni 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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KF § 156 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Sörqvist (C) rapporterar om att Fyrbodals direktion uttryckt sitt stöd för att 

Högskolan Väst ansökt om att få arrangera polisutbildning. Hon rapporterar även 

att kommunalförbundets verksamhetsplan och budget för 2019 snart kommer på 

remiss till medlemskommunerna. 

__________  
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KF § 157 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att Åmåls kommun har mottagit en gåva i form av ett fat 

från kommunens vänort Dunhuang i Kina, som varit på besök i Åmål under de 

senaste dagarna. 

Michael Karlsson (S) informerar om att Åmåls kommuns kommunchef Jeanette 

Lämmel kommer att tillträda tjänsten som förbundsdirektör i Fyrbodals 

kommunalförbund från och med 1 oktober 2018. Han meddelar även om hur den 

kommande rekryteringsprocessen ser ut för att hitta en ny kommunchef. 

Tillförordnad kommunchef kommer nuvarande förvaltningschef Ida Rådman att 

vara från och med 1 oktober 2018 till dess ny kommunchef tillträder. 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om en enkät som skickas ut via e-post 

till ledamöter som hanterar digitala möteshandlingar. 

__________ 


