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Sekreterare  Paragrafer 158 - 180 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Laila Andrén 

  

  

Justerare  

 Olof Eriksson Leif Aronsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-09-26 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-04 Datum då anslaget tas ned 2018-10-25 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–21:00 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, kommunchef 

Björn Skog, kanslichef 
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Ledamöter Kurt Svensson (C) 

Anne Sörqvist (C) 

Sven Callenberg (C) 

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) 

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 (-), ej närvarande, ersättare saknas 

Lisbeth Vestlund (-) 

Jonatan Malm (MP) 

Peter Sund (V) 

Per-Arne Andersson (V) 

Christer Örtegren (S) 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) 

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

Laila Andrén (S), Ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Morgan Torger (S), ersätter Michael Karlsson (S) 

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

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

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

Magnus Nilsson (MP), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 158 Val av justerare 4 

KF § 159 Godkännande av ärendelista 5 

KF § 160 Slutbetänkande från arvodesberedningen 6 

KF § 161 Svar på motion om att utreda möjlighet till fartdämpare vid korsningen 

Lunnegatan/Kungsgatan - Fredrik Bengtsson (S) 9 

KF § 162 Svar på motion - Att råda över sina verksamheter och fastigheter - Michael 

Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) 10 

KF § 163 PA-koncept för rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun 12 

KF § 164 Alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun 13 

KF § 165 Omorganisation av integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 15 

KF § 166 Inlämnad motion om utredning för bättre boendemiljö i området vid 

Måkeberg - Christer Törnell (KD) 18 

KF § 167 Inlämnad motion om att anlägga lämpliga gångvägar vid Örnäsbadet för att 

göra det mer tillgängligt - Christer Törnell (KD) 19 

KF § 168 Inlämnat medborgarförslag om åtgärder mot nöjeskörning - Helene Wahl 20 

KF § 169 Inlämnat medborgarförslag om ramp för personer med funktionsvariation vid 

badplatsen i Fengersfors - Marianne Przybyla 21 

KF § 170 Yttrande över revisionsrapport gällande årsredovisning 2017 22 

KF § 171 Rapportering av ej verkställda beslut enlig SoL och LSS till 

kommunfullmäktige - kvartal 1 2018 23 

KF § 172 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 24 

KF § 173 Meddelanden 25 

KF § 174 Svar på interpellation ställd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

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

skolan 26 

KF § 175 Inlämnad motion om behov av barnomsorg dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 27 

KF § 176 Inlämnad motion om inrättande av coacher i skolan - Lisbeth Vestlund (-) 28 

KF § 177 Inlämnad motion om högre servicegrad, självbestämmande och trygghet för 

äldre på natten - Lisbeth Vestlund (-) 29 

KF § 178 Inlämnad fråga till vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden Mikael Norén 

(S) om beredning av motion angående säkra skolvägar - Lisbeth Vestlund (-) 30 

KF § 179 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

sena tåg till Göteborg - Lisbeth Vestlund (-) 31 

KF § 180 Avtackning av kommunchef 32 
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KF § 158 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Olof Eriksson (S) och Leif Aronsson (C). 

__________  
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KF § 159 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/222 

KF § 160 Slutbetänkande från 
arvodesberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att arvodesreglementet revideras enligt S, V och 

MP´s förslag. 

Personalenheten får i uppdrag att revidera arvodesreglementet. Kanslienheten får i 

uppdrag att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

reglementen. 

Reservation 

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), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Alf Alfredsson (SD), Anders Hansson 

(L), Peter Vestlund (L), Lisbeth Vestlund (-) och Leif Aronsson (C) reserverar sig 

mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 26 september 2018 

- Svar på återremiss - Ekonomisk utredning, 2 bilagor 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 20 juni 2018 § 130 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2018 § 159 

- Slutbetänkande från arvodesberedningen den 24 maj 2018 

Yrkande 

Laila Andrén (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Sofia Karlsson (S) och 

Göran Karlsson (S) yrkar bifall till S, V och MP´s förslag i arvodesberedningen. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar att ärendet bordläggs med motivering att handlingar 

har tillkommit sent i ärendet samt att det borde vara det nyvalda 

kommunfullmäktige för nästa mandatperiod som beslutar om förändringar 

gällande dagsammanträden och arvoden. 

Kjell Kaså (C), Sven Callenberg (C), Michael Karlsson (M) och Ulla Berne 

(M) bifaller Ottossons (C) bordläggningsyrkande. 

Anne Sörqvist (C) bifaller Ottossons (C) bordläggningsyrkande i första hand. I 

andra hand yrkar hon bifall till C, M, L, KD och SD´s förslag i 

arvodesberedningen. Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Sörqvists (C) 

yrkanden. 

Peter Vestlund (L) bifaller Ottossons (C) bordläggningsyrkande i första hand. I 

andra hand yrkar han bifall till Liberalernas förslag i arvodesberedningen. Lisbeth 

Vestlund (-) yrkar bifall till Peter Vestlunds (L) yrkanden. 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-09-26  7 (32) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsgång om bordläggning 

Ordföranden inleder med att fråga fullmäktige om ärendet ska bordläggas enligt 

Ottossons (C) yrkande eller om det ska avgöras idag och finner att ärendet ska 

avgöras idag. Omröstning begärs. 

Omröstning om bordläggning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för att ärendet ska bordläggas enligt Ottossons (C) yrkande 

Med 19 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 

avgöras idag. 

Ja-röster: Morgan Torger (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Pertti Rolöf (S), Barbro Axelsson (S), 

Tommy Lehrman (S), Ingvar Larsson (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson 

(S), Sofia Karlsson (S), Jonatan Malm (MP), Peter Sund (V), Per-Arne Andersson 

(V), Christer Örtegren (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Magnus Nilsson (MP) 

och Laila Andrén (S). 

Nej-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), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Alf Alfredsson (SD), 

Anders Hansson (L), Peter Vestlund (L), Lisbeth Vestlund (-) och Leif Aronsson 

(C). 

Mötet ajourneras kl 19:40-19:55 

Beslutsgång om huvudförslag 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 

Andréns (S): att besluta enligt förslag från S, V och MP 

Vestlunds (L): att besluta enligt förslag från L 

Sörqvists (C): att besluta enligt förslag från C, M, L, KD och SD 

 

Ordföranden förklarar att förslaget från Andrén (S) kommer att vara 

huvudförslag. Hon ställer förslaget från Vestlund (L) och förslaget från Sörqvist 

(C) mot varandra och finner att förslaget från Sörqvist (C) kommer att vara 

motförslag mot huvudförslaget. 

Ordföranden ställer förslaget från Andrén (S) och förslaget från Sörqvist (C) mot 

varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Andréns (S) förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning om huvudförslag 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Andréns (S) förslag 

Nej-röst för Sörqvists (C) förslag 

Med 19 ja-röster och 15 nej-röstar beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 

Andréns (S) yrkande. 
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Ja-röster: Morgan Torger (S), Ewa Arvidsson (S), Mikael Norén (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Pertti Rolöf (S), Barbro Axelsson (S), 

Tommy Lehrman (S), Ingvar Larsson (S), Rolf Lindström (S), Göran Karlsson 

(S), Sofia Karlsson (S), Jonatan Malm (MP), Peter Sund (V), Per-Arne Andersson 

(V), Christer Örtegren (S), Cajsa Branchetti Hallberg (S), Magnus Nilsson (MP) 

och Laila Andrén (S). 

Nej-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), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Alf Alfredsson (SD), 

Anders Hansson (L), Peter Vestlund (L), Lisbeth Vestlund (-) och Leif Aronsson 

(C). 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

Personalchef 

Ekonomichef 

Kanslichef 

__________
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Dnr KS 2016/469 

KF § 161 Svar på motion om att utreda 
möjlighet till fartdämpare vid korsningen 
Lunnegatan/Kungsgatan - Fredrik Bengtsson 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att det inte finns behov av 

fartdämpare samt att det finns en komplikation att anlägga traditionell 

fartdämpare i form av förhöjning på grund av problematik med vibrationer för 

närliggande fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga någon form av 

”fartdämpare” vid norra ingången till stadens centrum beläget i korsningen 

Kungsgatan/Lunnegatan inkom 22 december 2016 från Fredrik Bengtsson (S). 

Gatuenheten, som berett ärendet, anser i nuläget att det inte finns något behov av 

fartdämpare. Dessutom finns en komplikation i att anlägga traditionell 

fartdämpare i form av förhöjning, på grund av problematik med vibrationer för 

näraliggande fastigheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 22 augusti 2018 § 189 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 juni 2018 

- Tjänsteyttrande den 7 juni 2018 

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

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Motionär 

__________
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Dnr KS 2018/69 

KF § 162 Svar på motion - Att råda över sina 
verksamheter och fastigheter - Michael 
Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen och gör bedömningen att nuvarande 

uppdelning och organisation ger både kommunen och bolaget goda 

förutsättningar i enlighet med respektive organisations grunduppdrag. 

Reservation 

Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson 

(M), Johan Paulsson (M), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Alf Alfredsson 

(SD), Anders Hansson (L), Peter Vestlund (L) och Lisbeth Vestlund (-) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) har ställt motionen ”Att råda 

över sina verksamheter och fastigheter”. De yrkar på att: 

”Åmåls kommun återköper alla de fastigheter kommunen sålt till bostadsbolaget 

ÅKAB. Återköpet gäller de fastigheter kommunen bedriver egen verksamhet i, 

exempelvis skolor, badhus med mera. Fastigheter för kommersiell verksamhet 

avses inte beröras. 

Åmåls kommun tillsätter en tillförordnad fastighetschef (inom befintlig personal) 

att ansvara för kommunens egna fastigheter, fram tills det att tidigare motionerad 

organisationsförändring kring ny ”Bygg- och miljöförvaltning” presenterats. 

Rollen som fastighetschef läggs då lämpligen in i den nye förvaltningschefens 

befattningsbeskrivning. 

Åmåls kommun utarbetar förvaltningsuppdrag (fastighetsskötsel, löpande 

underhåll, service med mera) knutna till respektive kommunägd 

förvaltningsfastighet. 

Upphandling av förvaltare för fastigheterna (”en till en” eller alla fastigheter som 

grupp) genomförs. En konkurrensutsatt upphandling, helt enligt gällande lagrum 

och praxis. ” 

Ärendet har beretts av kommunchef. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 september 2018 § 209 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 22 augusti 2018 

- Motion från Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) den 30 januari 

2018 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. Lars-Olof Ottosson (C) yrkar 

bifall till Karlssons (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Karlssons (M) 

bifallsyrkande, dels förslaget från kommunstyrelsen att avslå motionen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

avslår motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Motionärer 

__________
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Dnr KS 2018/264 

KF § 163 PA-koncept för 
rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar PA-koncept för rehabiliteringsprocessen i Åmåls 

kommun att gälla från och med 1 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 25 februari 2009 (KF § 30) att 

fastställa ett PA-koncept (Personaladministrativt-koncept) för 

rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun. Personalenheten har under 2018 gjort 

en översyn av PA-konceptet och reviderat det. Revideringen är bland annat 

föranledd av förändringar i lag och avtal. Vidare har förtydliganden gjorts för att 

underlätta för chefer och medarbetare i rehabiliteringsprocessen. 

Åmåls kommuns rehabiliteringskoncept är liksom tidigare avsett som ett verktyg 

för alla som arbetar med rehabiliteringsärenden. Konceptet ska utgöra ett stöd och 

en handledning för rehabiliteringsansvariga chefer, men ska även ses som en 

information för alla arbetstagare i kommunen. Allt rehabiliteringsarbete ska 

präglas av respekt för arbetstagaren. Rehabiliteringsinsatserna ska skapa 

förutsättningar för kommunens arbetstagare att fungera och känna trygghet i 

arbetslivet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 september 2018 § 213 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 22 augusti 2018 

- PA-koncept för rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun den 13 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Per Ljungberg 

Marita Koivouja 

__________
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Dnr KS 2018/265 

KF § 164 Alkohol- och drogpolicy för Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicyn för Åmåls kommun att gälla 

från och med 1 november 2018. 

Tillägg görs i stycket Undantag med texten och då i samband med måltider. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 26 september 2012 (KF § 147) att 

fastställa en alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun. Personalenheten har 

under 2018 gjort en översyn av policyn och reviderat den. Revideringen är 

föranledd av att det i policyn hänvisas till Åmåls kommuns 

hälsoutvecklingsprojekt, som sedan ett antal år tillbaka är avslutat. Vidare har 

arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar förtydligats. 

Målet med den föreslagna alkohol- och drogpolicyn är att verka för en arbetsmiljö 

som är fri från bruk av alkohol och droger genom att medverka till att den som 

har ett riskbruk/missbruk/beroende av alkohol och/eller droger kan ha kvar sin 

anställning hos Åmåls kommun, under förutsättning att arbetstagaren själv bidrar 

aktivt i detta arbete. Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt till alkohol och droger. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 september 2018 § 214 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 22 augusti 2018 

- Alkohol- och drogpolicy den 13 augusti 2018 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) tilläggsyrkar att det i stycket Undantag görs tillägget och 

då i samband med måltider. Texten blir då Enligt beslut i kommunfullmäktige § 

43/2001 kan arbetsgivaren göra undantag från alkohol- och drogpolicyn när det 

gäller servering av alkohol i samband med utländsk representation och då i 

samband med måltider. Beslut i sådana ärenden tas av kommunfullmäktiges 

ordförande eller kommunstyrelsens ordförande. Inga andra undantag beviljas. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen 

att anta alkohol- och drogpolicyn samt ett tilläggsyrkande från Törnell (KD). 

Ordföranden frågar om förslaget från kommunstyrelsen kan bifallas och finner att 

kommunfullmäktige gör så. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige 

bifaller tilläggsyrkandet från Törnell (KD) och finner att kommunfullmäktige gör 

så. 
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Beslutet skickas till 

Per Ljungberg 

Marita Koivuoja 

__________
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Dnr KS 2018/72 

KF § 165 Omorganisation av integration- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

- Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen upphör att gälla. 

- Den vakanta tillsvidareanställningen som förvaltningschef 100 % för 

integration- 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 integration- 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 integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. Denna enhet leds av en enhetschef, som är 

underställd berörd avdelningschef. 

- Samtlig personal som vid tidpunkten för organisationsförändringen arbetar inom 

integration- 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. 

- Omorganisationen gäller från och med 1 januari 2019. 

- Omorganisation sker för en tidsbegränsad period 2019-2020. Omorganisationen 

ska utvärderas under 2020 innan den eventuellt kan permanentas. 
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Reservation 

Lars-Olof Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson 

(M), Johan Paulsson (M), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Alf Alfredsson 

(SD), Anders Hansson (L), Peter Vestlund (L) och Lisbeth Vestlund (-) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Omorganisationen av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen innebär att 

förvaltningen 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. Som en konsekvens av organisationsförändringen, byter 

vård- och omsorgsförvaltningen namn till social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ärendet blev återremitterat från kommunfullmäktige den 30 maj 2018. Michael 

Karlssons (M) motivering till återremiss var att få ytterligare 

genomlysning/utredning kring enhetens logiska placering, utformning av optimal 

organisation, analys kring kostnadseffektivitet och ekonomiska konsekvenser. 

Kommunchef och tillförordnad förvaltningschef har lämnat in svar på 

återremissen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 september 2018 § 206  

- Tjänsteskrivelse – svar på återremiss av kommunchef och tf förvaltningschef 

IAF/ förvaltningschef VOF den 6 september 2018 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 30 maj 2018 §112 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 maj 2018 § 126 

- Tjänsteskrivelse av kommunchefen den 23 mars 2018 

- Utredning av kommunchefen den 21 mars 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar att förslaget avslås med hänvisning till omfattning 

och enhetens logiska placering. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) yrkande. 

Ewa Arvidsson (S) bifaller förslaget från kommunstyrelsen att besluta i enlighet 

med utredningens förslag att genomföra organisationsförändringen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels avslagsyrkandet 

från Michael Karlsson (M), dels yrkandet från Ewa Arvidsson (S) att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (M) lämnar protokollsanteckning med hänvisning till 

utredningen som genomförts, där det framgår att organisationsförändringen har en 

ofinansierad kostnad på 12,5 miljoner kronor. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Personalchef 

Ekonomichef 

Kanslichef 

__________
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Dnr KS 2018/288 

KF § 166 Inlämnad motion om utredning för 
bättre boendemiljö i området vid Måkeberg - 
Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Christer Törnell (KD) som föreslår att det ska 

genomföras en utredning som mynnar ut i bättre boendemiljön i bostadsområdet 

Måkeberg. Anledningen är att det förekommer bilkörning och hög musik som 

upplevs som störande för boende och besökande i området enligt motionären. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 18 september 2018 från Christer Törnell (KD) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/289 

KF § 167 Inlämnad motion om att anlägga 
lämpliga gångvägar vid Örnäsbadet för att göra 
det mer tillgängligt - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Christer Törnell (KD) som föreslår att området vid 

Örnäsbadet ses över och att det anläggs lämpliga gångvägar för att göra det mer 

tillgängligt. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 18 september 2018 från Christer Törnell (KD) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/256 

KF § 168 Inlämnat medborgarförslag om 
åtgärder mot nöjeskörning - Helene Wahl 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Helene Wahl som föreslår att Åmåls 

kommun åtgärdar förekomsten av nöjeskörning och buller i området vid bortre 

hamnen och Returen (Näsgatan). 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 28 maj 2018 inkl bilaga 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/271 

KF § 169 Inlämnat medborgarförslag om ramp 
för personer med funktionsvariation vid 
badplatsen i Fengersfors - Marianne Przybyla 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Marianne Przybyla som föreslår att en 

ramp anläggs för personer med funktionsvariation vid badplatsen i Fengersfors. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 14 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/173 

KF § 170 Yttrande över revisionsrapport 
gällande årsredovisning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger yttrandet jämte revisionsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen bedömer att kommunens årsredovisning 2017 uppfyller såväl lag som 

krav enligt god redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat för redovisningsperioden. 

Resultatet för 2017 utgör ett positivt resultat om 21 miljoner kronor att jämföra 

med budgeterade 16 miljoner kronor. Samtliga av de sex kommunövergripande 

finansiella målen som kommunfullmäktige har satt upp är uppfyllda. 

Vad gäller revisionens bedömning av kommunens verksamhetsmässiga mål 

saknar revisionen en tydlig övergripande avstämning huruvida kommunen har 

uppfyllt de fyra strategiska målen samt att revisionen saknar kriterier för när ett 

strategiskt mål ska anses uppfyllt. Kommunen uppmanas fortsätta att utveckla 

målarbetet, såväl med hänsyn till kommunens egna uppföljningar som för 

revisorernas fortsatta möjlighet att uttala sig om måluppfyllelse. 

Ekonomichefen har inkommit med ett yttrande om rapportens innehåll. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 22 augusti 2018 § 183 

- Revisionsrapport gällande årsredovisning 2017 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 2 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichefen 

__________
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Dnr KS 2014/61 

KF § 171 Rapportering av ej verkställda beslut 
enlig SoL och LSS till kommunfullmäktige - 
kvartal 1 2018 

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 31 maj 2018 § 70 

- Tjänsteskrivelse den 11 maj 2018 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-09-26  24 (32) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/240 

KF § 172 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till utsänd handling från direktionsmötet i Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- ”Direktionsmötet i korthet” från den 20 september 2018 

__________  
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KF § 173 Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman uppmanar de fullmäktigeledamöter som inte 

kommer att sitta i kommunfullmäktige eller någon nämnd under kommande 

mandatperiod att lämna in sina läsplattor till kansliet. 

__________
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Dnr KS 2018/235 

KF § 174 Svar på interpellation ställd till 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Olof Eriksson (S) om inställning till att använda 
trä som byggnadsmaterial i den nya skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Anne Sörqvist (C) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) om hans inställning har 

förändrats gällande att bygga den nya skolan i trä. Kommunfullmäktige beslutade 

vid mötet den 20 juni 2018 att interpellationen fick ställas. Svar har inkommit 

från Olof Eriksson (S). 

Beslutsunderlag 

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

- Interpellationssvar från Olof Eriksson (S) den 24 september 2018 

__________
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Dnr KS 2018/304 

KF § 175 Inlämnad motion om behov av 
barnomsorg dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remiterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lisbeth Vestlund (-) om att barn- och 

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se till att barnomsorg finns för de som 

behöver det, dygnet runt. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/305 

KF § 176 Inlämnad motion om inrättande av 
coacher i skolan - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lisbeth Vestlund (-) om att utreda möjligheten till att 

låta eleverna i Åmål få tillgång till coacher för att bland annat höja 

motivationsnivån. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/306 

KF § 177 Inlämnad motion om högre 
servicegrad, självbestämmande och trygghet 
för äldre på natten - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lisbeth Vestlund (-) om att vård- och 

omsorgsnämnden får i uppdrag att se över nuvarande och kommande budget för 

att tillskapa mer personal på natten i hemvården. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/307 

KF § 178 Inlämnad fråga till vice ordförande i 
teknik- och fritidsnämnden Mikael Norén (S) om 
beredning av motion angående säkra skolvägar 
- Lisbeth Vestlund (-) 

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 Lisbeth Vestlund (-) till vice ordföranden i teknik- och 

fritidsnämnden Mikael Norén (S) om hur långt beredningen har kommit i 

motionen om säkrare skolvägar. 

Beslutsunderlag 

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

__________
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Dnr KS 2018/308 

KF § 179 Inlämnad fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om sena tåg 
till Göteborg - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) om sena tåg från Göteborg mot Dalsland. 

Beslutsunderlag 

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

__________  
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KF § 180 Avtackning av kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar blommor som tack till kommunchef 

Jeanette Lämmel som avslutar sin tjänst den 30 september 2018. 

__________ 


