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KF § 1 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Peter Olsson (V) och Lillemor Hårdstedt (KD). Justering 

kommer att ske på stadshuset den 6 februari 2019 kl 15.00. 

__________  
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KF § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden meddelar att ärende 17 ”Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för 

ÅKAB efter Åsa Mohlin (S) samt ärende 23 ”Rapport från Fyrbodals 

kommunalförbund” stryks. Skrivelsen från revisionen om tilläggsäskande som 

kommer tas upp vid ärende 24 ”Meddelande” kommer att behandlas på 

kommande fullmäktigemöte. 

Med dessa förändringar godkänner kommunfullmäktige dagens ärendelista. 

__________
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Dnr KS 2018/351 

KF § 3 Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Naturvårdsprogram för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Rebecca Retz och miljöchef Anna Rangfeldt föredrar ärendet för 

kommunfullmäktige. 

2015 fick miljöenheten i uppdrag att ansöka om LONA-bidrag för delfinansiering 

av upprättandet av ett naturvårdsprogram för Åmåls kommun. Konsulten 

Naturcentrum AB upphandlades för att i samverkan med miljöenheten utarbeta ett 

naturvårdsprogram. Åmåls kommun har inte något naturvårdsprogram sedan 

tidigare. 

Naturvårdsprogrammet innehåller en bakgrundsdel med beskrivningar av 

kommunens olika naturtyper och de särskilda naturvärden som finns här. De olika 

naturtyperna och värdefulla arterna beskrivs bland annat under rubrikerna: 

Skogslandskapet, Odlingslandskapet, Sjöar och vattendrag, Våtmarker, Växt- och 

djurliv, Friluftsliv och naturturism. Bakgrunden innehåller även avsnitt som 

handlar om kommunens roll och ansvar, olika former av naturskydd, rödlistade 

arter, nationella miljömål, bebyggelse och infrastruktur och friluftslivets värden. I 

de olika kapitlena finns förslag på vilka åtgärder som kommunen bör arbeta med 

för att bevara eller förbättra olika naturtyper eller andra värden. 

Naturvårdsprogrammet innehåller även en katalogdel bestående av bilagor. Dessa 

innehåller kartor med olika utpekade naturvärdesobjekt som sammanställts utifrån 

naturvärdesinventeringar (NVI), samt förteckningar över objekten. NVI baseras 

till största del på redan befintliga inventeringar som utförts av t.ex. länsstyrelsen 

och skogsstyrelsen. I bilagorna finns även av listor på rödlistade arter. 

Ett naturvårdsprogram är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag som 

beskriver vilka olika naturtyper som finns och hur att vi på bästa sätt kan ta till 

vara på de rika naturvärdena vi har i kommunen. Underlaget är viktigt både när 

man planerar för naturvårdsåtgärder, friluftssatsningar och annan fysisk planering 

som behöver göras i kommunen. Naturvårdsprogrammet är också ett sätt att öka 

kunskapen om vår rika natur inom den egna organisationen och bland 

allmänheten. Programmet bör revideras med jämna mellanrum och en fördel vore 

om programmet på sikt kan digitaliseras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 januari 2019 § 13 

– Tjänsteskrivelse av Rebecca Retz den 29 november 2018 

– Naturvårdsprogram för Åmåls kommun 
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Yrkande 

Sofia Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att anta Naturvårdsprogram för Åmåls kommun. 

Beslutet skickas till 

Rebecca Retz, miljöenheten 

Anna Rangfeldt, miljöenheten 

__________
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Dnr KS 2018/381 

KF § 4 Yttrande över revisionsrapport - 
Översiktlig granskning delårsrapport 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen konstaterar att kommunens delårsrapport 2018-08-31 uppfyller såväl 

lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. 

Det prognostiserade resultatet för 2018 visar på ett underskott om 4,9 mkr vilket 

är en försämring mot budget med 17,0 mkr, detta främst beroende på minskade 

bidrag avseende flyktingverksamheten samtidigt som kommunen inte är i fas med 

nödvändiga omställningar till följd av det minskade mottagandet. 

Enligt prognosen för 2018 väntas verksamheternas nettokostnader öka med 5,7 % 

medan skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 2,5 % jämfört 

med 2017. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande finansiella 

mål. Enligt prognosen kommer fyra av dessa mål att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 januari 2019 § 10 

- Yttrande från ekonomichefen den 7 december 2018 

- Revisionsrapport översiktlig granskning delårsrapport 2018 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att lägga 

informationen till handlingarn. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

__________
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Dnr KS 2018/377 

KF § 5 Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18) - Cirkulär 18:31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2015, KF § 6, bestämmelser OPF-

KL14 gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Nu har Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram nya bestämmelser kallat OPF-

KL18. 

De största förändringarna i OPF-KL18 i jämförelse med OPF-KL14 är att 

möjligheten till aktiva omställningsinsatser har utökats samt att bestämmelserna 

nu även omfattar ett helt nytt kapitel om familjeskydd i händelse av 

förtroendevalds dödsfall. Familjeskyddet syftar till att ytterligare efterlikna det 

skydd som anställda inom kommuner har. I övrigt har det gjorts ett antal 

förtydligande i bestämmelserna och som kan vara till hjälp för den lokala 

pensionsmyndigheten. Dessa förtydliganden kan läsas i kommentarerna till 

bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 januari 2019 § 27 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 29 november 2018 

- Cirkulär 18:31 

- Bilaga 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

- Bilaga 2 Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslutet skickas till 

Personalchef Per Ljungberg 

Personalekonom Johan Asplind 

__________
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Dnr KS 2018/380 

KF § 6 Arvoden förtroendevalda 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

I KF § 160 (2018) beslutades att arvodesreglementet skulle revideras enligt S, V 

och MP’s förslag. Denna revidering träder i kraft från och med den 1 juli 

2019. Som beslutsunderlag finns två beloppsbilagor för arvoden 2019. En 

beloppsbilaga för perioden 2019-01-01—2019-06-30 och en beloppsbilaga för 

perioden 2019-07-01 och framåt. Den första bilagan följer det nuvarande 

arvodesreglementet och den andra bilagan följer det reviderade 

arvodesreglementet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 januari 2019 § 28 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 3 december 2018 

- Beloppsbilaga 2019 till arvodesreglemente för Åmåls kommun (2019-01-01—

2019-06-30) 

- Beloppsbilaga 2019 till arvodesreglemente för Åmåls kommun (från och med 

2019-07-01) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar att ärendet bordläggs med motiveringen:  

”Den 24-25 januari ordnade kommunen 2 utbildningsdagar för KF-ledamöter. Där 

presenterade bland annat ekonomichefen och några förvaltningschefer sina 

verksamheter och även framtidsutsikter. Alla pratade om ”stora utmaningar” 

vilket vi tolkar som stora problem med att få ihop ekonomin i framtiden. Att i 

detta läge besluta om stora arvodeshöjningar när vi inte vet hur det ekonomiska 

läget för nästa år ser ut gör att vi yrkar på att ärendet bordläggs till budget 2020 är 

klar”. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till bilaga 1 och avslag till bilaga 2. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens 

förslag att anta bifogade beloppsbilagor gällande arvode till förtroendevalda 2019, 

Kayes (SD) förslag att ärendet bordläggs samt Ottossons (C) förslag att anta 

bilaga 1 och avslå bilaga 2. 

Ordföranden redogör för planerad beslutsgång vilket innebär att hon först 

kommer att fråga fullmäktige om bordläggning, för att därefter låta fullmäktige ta 

ställning till kommunstyrelsens och Ottossons förslag. Kommunfullmäktige 

godkänner planerad beslutsgång. 
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Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska bordläggas eller om ärendet ska 

avgöras idag, och finner att fullmäktige vill att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: ja-röst för att ärendet ska 

avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska bordläggas enligt Kayes (SD) 

yrkande. 

Ja-röster: Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Cecilia Gustafsson (S), Olof 

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Michael Henriksson (S), Ann-Christin 

Örtegren (S), Tommy Lehrman (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia 

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

Christer Örtegren (S), Hassan Dalo (S), Mikael Norén (S) och Lotta Robertsson-

Harén (MP). 

Nej-röster: Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Morgan Sundkvist (M), 

Harald Hårdstedt (KD), Lillemor Hårdstedt (KD), Johan Paulsson (M), Lars-Olof 

Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Anders Bäckström (C), Lena Hesselroth (L), Anne 

Kaye (SD), Ove Kaye (SD), Susanne Carlsson (SD), Linda Stenberg (SD), Lars 

Wising (SD) och Leif Aronsson (C). 

En ledamot är frånvarande utan ersättare. 

Med 18 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 

bordläggas eftersom mer än en tredjedel röstade för bordläggning, så kallad 

minoritetsbordläggning. Därmed faller de övriga förslagen till beslut. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalenheten 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2018/305 

KF § 7 Svar på motion om inrättande av 
coacher i skolan - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om coacher i grundskolan med 

motiveringen att barn- och utbildningsnämnden: 

- har beslutat om en övergripande Studie- och yrkesvägledningsplan för enheten 

grundskola, vilken ska säkerställa att samtliga elever får kvalificerad vägledning 

inför vidare studier och yrkesval. 

- har tillsatt resurser för ett antal övriga professioner i grundskolan som till 

exempel: fritidsledare, integrationspedagoger, lärarassistenter, resurspedagoger, 

skolvärdar. Detta med syfte att stärka elevernas trygghet, skapa studiero samt vara 

ett komplement till pedagoger, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning med 

uppdrag att öka elevernas måluppfyllelse och stärka deras självkänsla och 

självförtroende med utgångspunkt i Lgr11 (grundskolans läroplan). 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 september 2018 inkom Lisbeth Vestlund (-) med en motion. Motionens 

syfte är att inrätta coacher i skolan. Vestlund menar att alla ska få samma chans 

och att många unga behöver extra framtidstro. I nuläget finns lärare och 

studievägledare på skolorna som stödjer och uppmuntrar barn och unga, och 

coacher skulle vara ett ytterligare stöd. 

Vestlund lyfter att det idag går att söka statsbidrag för att stärka samverkan 

mellan det professionella kulturlivet och skolan, och att det borde finnas ett 

statsbidrag som är riktat för att stärka samverkan mellan arbetslivet/näringslivet 

och skolan. Vidare anser Vestlund att coacher kan motivera barn och unga, till 

exempel genom studiebesök och praktik på lokala företag, och därigenom visa 

barn och unga vilka möjligheter som finns. Visionen är att eleverna i Åmåls 

kommun ska ha tillgång till coacher som i samverkan med det lokala näringslivet 

kan ge extra framtidstro. 

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår ett avslag på 

motionen med motivering att grundskolan idag inte kan hantera ytterligare 

professioner vad gäller stöd till ungdomar utöver vad som redan finns, vilka alla 

var och en för sig och tillsammans verkar för att främja och förebygga elevernas 

mående och utveckling med utgångspunkt i Skollag 2010:800 1 kap. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 januari 2019 § 24 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2018 § 175 

- Tjänsteskrivelse den 2 november 2018 

- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/298 

KF § 8 Val av krisledningsnämnd (5 ledamöter 
och 5 ersättare, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande) för 
perioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ordinarie ledamöter till krisledningsnämnden: Michael Karlsson (S), Ewa 

Arvidsson (S), Peter Olsson (V), Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson 

(C). 

Kommunfullmäktige beslutar att för innevarande mandatperiod välja följande 

ersättare till krisledningsnämnden: Lotta Robertsson-Harén (MP), Olof Eriksson 

(S), Rolf Lindström (S), Christer Törnell (KD) och Peter Stenberg (L). 

Kommunfullmäktige beslutar att som ordförande i krisledningsnämnden välja 

Michael Karlsson (S), som 1:e vice ordförande Ewa Arvidsson (S) och som 2:e 

vice ordförande Michael Karlsson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till 

snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse. 

Enligt Åmåls kommun nämndreglemente ska kommunens krisledningsnämnd 

bestå av samma ledamöter och ersättare som kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Kansli 

__________
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Dnr KS 2018/298 

KF § 9 Nominering av en ersättare som 
auktoriserad revisor i Åmåls 
kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB 
för perioden från ordinarie årstämma 2019 till 
ordinarie årsstämma efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Markus Persson, KPMG, som ersättare 

som auktoriserad revisor för Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål 

AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande ersättare som auktoriserad revisor för Åmåls kommunfastigheter AB 

och Stadsnät i Åmål AB, Anders Naeslund, kommer att avsluta sin tjänst hos 

revisionsfirman KPMG. Markus Persson föreslås nomineras som ny ersättare för 

det uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Magnus Dalsbo 

__________
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Dnr KS 2019/5 

KF § 10 Avsägelse av politiska uppdrag- Jimmy 
Zegolsson (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Jimmy Zegolsson 

(SD). 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har inkommit från Jimmy Zegolsson (SD) gällande hans samtliga 

politiska uppdrag som ledamot kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i valberedningen. 

Beslutet skickas till 

Jimmy Zegolsson 

Länsstyrelsen 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2019/5 

KF § 11 Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Jimmy Zegolsson 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Linda Stenberg (SD) som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår att Linda Stenberg (SD) väljs som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Linda Stenberg 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2019/5 

KF § 12 Fyllnadsval av ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ove Kaye (SD) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Linda Stenberg (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Stenberg (SD) som varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden har valts 

som ordinarie ledamot. Fyllnadsval behöver göras för att utse ny ersättare. 

Sverigedemokraterna föreslår Ove Kaye (SD). 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ove Kaye 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2019/5 

KF § 13 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen efter Jimmy Zegolsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Susanne Carlsson (SD) som ersättare i 

kommunstyrelsen efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår att Susanne Carlsson (SD) väljs som ersättare 

i kommunstyrelsen efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Susanne Carlsson 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2019/5 

KF § 14 Fyllnadsval av ersättare i 
valberedningen efter Jimmy Zegolsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Wising (SD) som ersättare i 

valberedningen efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna föreslår Lars Wising (SD) som ersättare i valberedningen 

efter Jimmy Zegolsson (SD). 

Beslutet skickas till 

Lars Wising 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2019/21 

KF § 15 Avsägelse av politiska uppdrag - Åsa 
Mohlin (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Åsa Mohlin (S). 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Åsa Mohlin (S) som gäller hennes samtliga 

politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i styrelsen för 

Åmåls kommunfastigheter AB och ersättare i teknik-och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Åsa Mohlin 

Länsstyrelsen 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Löneenheten Säffle kommun 

Löneenheten Åmåls kommun 

__________
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Dnr KS 2019/21 

KF § 16 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för 
ÅKAB efter Åsa Mohlin (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Karlsson (S) som ny ersättare i 

styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB efter Åsa Mohlin (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna föreslår att Niklas Karlsson (S) väljs som ny ersättare i 

styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB efter Åsa Mohlin (S). 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Löneenheten 

__________
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Dnr KS 2014/61 

KF § 17 Rapportering av ej verkställda beslut 
enlig SoL och LSS - kvartal 3 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om 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. 

För tredje kvartalet 2018 fanns det sjutton beslut att rapportera, femton gällande 

SoL, äldreomsorg och två inom LSS. 

Tre av SoL besluten är nu verkställda och ytterligare två ärenden har avslutats. 

Åtta av SoL besluten är ej verkställda på grund av om resursbrist och i de två 

andra fallen har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Gällande LSS har i båda fallen den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Sedan tiden för rapporteringen har ytterligare två SoL ärende verkställts och i ett 

tredje fall har den enskilde erbjudits plats på särskilt boende men tackat nej till 

den. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 21 november 2018 § 125 

- Tjänsteskrivelse av biträdande förvaltningschef den 7 november 2018 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/418 

KF § 18 Inlämnad motion om att begränsa 
rätten till tiggeri i Åmål - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) där han föreslår att Åmåls 

kommun ska begränsa rätten att tigga var som helst, hur länge som helst och hur 

som helst. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström den 18 december 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/419 

KF § 19 Inlämnad motion om förändrad 
förvaltningsledning - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) som föreslår en förändring av 

förvaltningsledningen inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 18 december 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2019/57 

KF § 20 Inlämnat medborgarförslag om 
arbetsmiljön för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun - Göte 
Edvardsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Göte Edvardsson där han föreslår 

förändringar i arbetsmiljön för anställda inom hemvården och hemtjänsten. Bland 

annat föreslås fyrhjuldrift på de bilar som körs ute på landsbygden, två personal 

som kör ute på landsbygden från november till och med februari samt 

vinterstövlar till all personal. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Göte Edvardsson den 13 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2019/59 

KF § 21 Inlämnat medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården - Sara Eriksson m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av ett antal personer som är anställda inom 

hemvården i Åmåls kommun. De föreslår att personalen inom hemvården ska få 

vinterkläder och vinterskor som del av sina arbetskläder. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 14 januari 2019 från Sara Eriksson m.fl. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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KF § 22 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen läser upp inkomna meddelanden: 

- Revisionsrapport - Informations- och IT-säkerhet 

- Revisionsrapport - Kommunens interna styrning och kontroll vid inköp och 

användande av verksamhetsfordon 

- Skrivelse om tilläggsäskande från kommunrevisionen 

- Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige - Osama Tamim (V) 

- Litteratur har delats ut på ledamöternas platser till dagens möte om kommunal 

ekonomi och om civilsamhället 

__________
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Dnr KS 2019/78 

KF § 23 Inlämnad motion om ersättares rätt till 
protokollsanteckning - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Christer Törnell (KD) som föreslår en förändring i 

kommunfullmäktiges arbetsordning i form av att närvarande ersättare som inte 

tjänstgör på nämndernas möten ska ha rätt att lämna protokollsanteckning. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Christer Törnell (KD) den 29 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


