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KF § 39 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Monica Lindstrand (S) och Linda Stenberg (SD) väljs som justeringspersoner. 

Justering kommer att vara i stadshuset den 3 april 2019 kl 13:00. 

__________  
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KF § 40 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med tillägg av informationsärendet av den tillträdande kommunchefen Anders 

Sandén godkänns ärendelistan. 

__________
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Dnr KS 2019/142 

KF § 41 Presentation av tillträdande 
kommunchef 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och hälsar Anders Sandén 

välkommen till Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare under dagen den 27 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att utse 

Anders Sandén som ny kommunchef för Åmåls kommun. Den tillträdande 

kommunchefen presenterar sig för kommunfullmäktige och berättar kort om sin 

bakgrund och sina förväntningar på uppdraget som kommunchef i Åmål. 

__________  
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KF § 42 Information: Heltidsprojekt inom 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och tackar för besöket. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson och äldreomsorgschef Marco Niemelä 

informerar om beslutet om heltid som norm inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden som under den senaste tiden har debatterats i 

Provinstidningen Dalslands insändare. Beslutet grundar sig delvis i det ökande 

behovet av personal till följd av större andel äldre befolkning i Åmåls kommun. 

__________
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Dnr KS 2018/223 

KF § 43 Svar på motion om att Åmåls kommun 
inför digitala körjournaler på alla sina 
personalbilar - Tomas Lindström (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att 

förvaltningen redan har börjat undersöka möjligheten att införa denna typ av 

teknik i större eller mindre utsträckning vid kommande upphandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (-) lämnade den 25 maj 2018 in en motion där han föreslår att 

Åmåls kommun ska införa digitala körjournaler på sina personbilar för att spara 

pengar. Ärendet remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som 

föreslog att motionen ska anses besvarad. 

Ett system för digitala körjournaler kan effektivisera verksamheten och öka 

kvaliteten på den interna kontrollen. Det innebär dock en ökad kostnad initialt 

med cirka 200-300 tusen kronor per år. Förvaltningen har redan påbörjat arbetet 

med att utreda möjligheter till digitala körjournaler. Bokningssystem finns där 

digitala körjournaler är en del av systemet. I bokningssystem av detta slag ingår 

även nyckelhantering, alkolås, fakturering, uppföljning av bränsleåtgång med 

mera. Ska man införa system som innehåller digitala körjournaler bör det göras i 

samband med upphandling av nya fordon. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 61 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 30 januari 2019 § 

17 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Joacim Dahlman den 2 januari 2019 

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

Beslutet skickas till 

Motionären Tomas Lindström 

Enhetschef Joachim Dahlman 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-27  9 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/407 

KF § 44 Svar på motion om redovisning av 
motioner och medborgarförslag - Ove Kaye 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra åtgärder för att 

korta svarstiden på motioner och medborgarförslag redan har vidtagits. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) har inkommit med en motion den 10 december 2018 i vilken han 

föreslår att ”liggande motioner och medborgarförslag” redovisas som en egen 

punkt i dagordningen vid varje möte för kommunfullmäktige. Bakgrunden är att 

svarstiden för motioner och medborgarförslag i flera fall varit lång, betydligt 

längre än vad som är lämpligt och önskvärt. 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. Idag har 

kommunfullmäktige i Åmål inskrivet i sin arbetsordning att status för motioner 

och medborgarförslag ska redovisas två gånger årligen för fullmäktige, i april 

respektive oktober. 

Under vintern 2018/2019 infördes nya rutiner för arbetet inom kommunen med 

motioner och medborgarförslag. Kanslichefen har fått i uppdrag att regelbundet 

inventera beståndet av obesvarade motioner och medborgarförlag och begära in 

statusrapporter från ansvarig förvaltningschef. 

Detta intensifierade arbete har medfört att en rad ärenden har kunnat hanteras och 

i flera fall gå till beslut. Aktuell bedömning är att handläggningstiden börjat 

kortas och tjänstemannaorganisationen har uppfattat att politiken önskar en tydlig 

prioritering av hanteringen av denna typ av ärenden. 

I kanslichefens uppdrag ingår en återrapportering till kommunfullmäktige i 

november 2019. I kombination med de två rapporteringstillfällen som redan finns 

inlagda i kommunfullmäktiges årshjul är det kommunstyrelseförvaltningens 

uppfattning att de redan vidtagna åtgärderna pekar på en förbättring och att det är 

rimligt att låta denna process få ha sin gång utan ytterligare insatser. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 68 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 20 februari 2019 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 10 december 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären Ove Kaye 

Kanslichef Björn Skog 

__________
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Dnr KS 2018/409 

KF § 45 Svar på motion om information om 
ekonomiska konsekvenser i beslutsunderlag - 
Lars-Olof Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att redovisning av 

ekonomiska konsekvenser redan ingår som obligatorisk rubrik i varje 

tjänsteskrivelse och dessa redovisningar i de flesta fall redan motsvarar det man 

kan förvänta sig inom god offentlig förvaltningstradition i Sverige idag. 

Eventuella tillkortakommanden bör istället hanteras genom återremittering. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) har inkommit med en motion den 11 december 2018 där 

han yrkar på att alla beslutsdokument under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser” 

ska innehålla tydlig information om vilken kostnad ett beslut medför och hur 

finansieringen ska ske. 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Tjänsteskrivelserna som arbetas fram i Åmåls kommun har sedan många år 

innehållit den rubrik som motionären skriver om. Förvaltningen gör bedömningen 

att innehållet i rubriken ”Ekonomiska konsekvenser” får bedömas av de politiska 

representanterna från fall till fall och utifrån vad de bedömer som rimligt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 69 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 20 februari 2019 

- Motion av Lars- Olof Ottosson (C) den 11 december 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären Lars-Olof Ottosson 

Kanslichef Björn Skog 

__________
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Dnr KS 2017/178 

KF § 46 Svar på motion om att införa 2-timmars 
parkering på den obebyggda del av kvarteret 
Illern i Åmål - Jan-Eric Thorin (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående 

detaljplanearbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen från Jan-Eric Thorin (L) föreslår att tvåtimmarsparkering införs på den 

obebyggda delen av kvarteret Illern i Åmål. Ärendet remitterades till teknik- och 

fritidsnämnden. 

Den obebyggda delen av kvarteret Åmål omfattas av ett pågående 

detaljplanarbete (KS 2016/227). Kvarteret Illern är planlagt idag, men har 

begränsande byggrätter mot väster omgivna av en stor del prickmark (mark som 

inte får bebyggas). Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, 

centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa 

behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga 

verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i 

kvartersstaden. 

Med bakgrund av pågående detaljplanarbete anser teknik- och fritidsnämnden att 

motionen är inaktuell och ska avslås. Förvaltningen bevakar behovet av 

parkeringsplatser för besökande i sin fortlöpande dialog med tillväxtenheten och 

dess detaljplanarbete. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 70 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 20 november 2018 § 120 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott den 6 november 

2018 § 66 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 4 oktober 2018 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) den 20 mars 2017 

Yrkande 

Mikael Norén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska 

avslås med hänvisning till pågående detaljplanearbete. 

Beslutet skickas till 

Motionären Jan-Eric Thorin 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/419 

KF § 47 Svar på motion om förändrad 
förvaltningsledning - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen och tar avstånd från att enskilda anställdas 

agerande, arbetsprestation eller anställningsförhållanden ska värderas och 

diskuteras i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har lämnat in en motion där han yrkar att ”chefen för barn 

och ungdomsförvaltningen Catrin Eriksson entledigas från sin tjänst med 

omedelbar verkan.” Catrin Eriksson har, enligt hans mening, ”förverkat sitt 

förtroende genom att klampat in och lagt direktiv på vad som får sägas, i detta fall 

sjungas, på våra förskolor här i Åmål”. Av motionen framgår inte om motionen 

har några kopplingar till luciafirande, men förvaltningen ser det som troligt. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet med hjälp interna resurser samt 

av advokatbyrå. Anledningen till att advokatbyrån anlitades var att Åmåls 

kommun som arbetsgivare ville värna om den enskilda arbetstagaren och utreda 

vilka legala möjligheter som finns gällande motionen. Enligt advokatbyrån 

föreligger inga legala hinder utifrån kommunallagen för att lägga en motion av 

denna karaktär. Motionen innehåller heller inga skäl till polisanmälan, enligt 

advokatbyrån. 

Enligt kommunens egna regler om anställnings upphörande gällande 

förvaltningschefer så hanteras dock inte frågan av kommunfullmäktige utan av 

kommunstyrelsen. Vidare poängterar förvaltningen att personalfrågor generellt är 

av sådan känslig karaktär att de inte bör diskuteras på offentliga möten, utan i 

andra, mindre forum. Även detta finns det kommunala rutiner för. Fullmäktige 

har möjlighet att avvika från dessa regler och rutiner, men det är något som 

förvaltningen avråder ifrån. 

Regler om saklig grund för uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS) 

främst i 7 § LAS och för avskedande i 18 § LAS. I det fall en arbetsgivare bryter 

mot reglerna i LAS riskerar arbetsgivaren att dömas att utbetala skadestånd som 

antingen kan utgöra ekonomiskt skadestånd och/eller allmänt skadestånd. 

Vad gäller det specifika fallet som nämns i motionen bedömer 

kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns något som talar för att vidta några 

arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivarens sida. Några direktiv om vad som får 

eller inte får sjungas på förskolor i Åmål förekommer inte. Däremot finns en lista 

med förslag på luciasånger för förskolornas luciafirande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 71 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 18 december 2018 
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- Tjänsteskrivelse av tillförordnad kommunchef den 8 februari 2019 

- PM från advokatfirma Glimstedt den 18 januari 2019 med bilaga Artikel från 

Provinstidningen Dalsland, publicerad 17 december 2018 och bilaga 

Förtydligande från kommunens hemsida, daterat 21 december 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären Tomas Lindström 

Tf kommunchef Ida Rådman 

__________
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Dnr KS 2017/525 

KF § 48 Svar på medborgarförslag om 
snöröjning av trottoarer - Hans Wikström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att ett generellt 

snöröjningsansvar för fastighetsägare inte bedöms som rimligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats av Hans Wikström den 18 december 2017. 

Förslagsställaren föreslår att fastighetsägarnas ansvar för snöröjning av trottoarer 

utökas till alla gator inom tätbebyggt område i Åmål. Förslagsställaren menar att 

framkomligheten längs trottoarerna är låg, i synnerhet för handikappade som 

ämnar ta sig till centrum. 

Tre sträckor pekas ut som särskilt viktiga: 

- Stenhuggaregatan-Norrtullsgatan-Centrum 

- Stenhuggaregatan-Steckseniigatan-Gerdinsgatan-Centrum 

- Gustaf Adolfsgatan-Norrtullsgatan-Centrum. 

Kommunfullmäktige har 2007-02-28 utfärdat föreskrifter om snöröjning, med 

stöd av 3 § lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § 

förordningen om gaturenhållning och skyltning (1998:929). I föreskrifterna finns 

en förteckning över gator där fastighetsägare ålägges att avlägsna snö och is på 

gångbanan utanför sin fastighet. Även fastighetsägarnas skyldigheter gällande 

gaturenhållningen preciseras. 

Ärendet remitterades till teknik- och fritidsnämnden där teknik- och 

fritidsförvaltningen har berett ärendet. Förvaltningen är införstådd med 

problematiken, men lyfter samtidigt försvårande omständigheter såsom utrymme 

för snövallar, trafikbelastning och rimlighetsavvägning för enskilda 

fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 72 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 20 november 2018 § 118 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott den 6 november 

2018 § 65 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 oktober 2018 

- Medborgarförslag från Hans Wikström den 18 december 2017 

Yrkande 

Mikael Norén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ett generellt snöröjningsansvar för 

fastighetsägare inte bedöms som rimligt. 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren Hans Wikström 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2017/400 

KF § 49 Svar på medborgarförslag om 
begränsad framkomlighet i Åmåls centrum för 
motordrivna fordon nattetid - Sven-Åke Runelid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till 

att åtgärder i förslagets anda redan har införts. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Sven-Åke Runelid remitterades till teknik- och 

fritidsnämnden den 16 mars 2018, med syftet att det i Åmåls kommuns lokala 

trafikföreskrifter införs ett förbud för motordrivna fordon mellan kl 22-05 i delar 

av Åmåls centrum. Lunnegatan-Bergslagsgatan-Nybrogatan-Hjeltegatan-

Kyrkogatan pekas av förslagsställaren ut som viktiga. 

På sammanträdet den 7 november 2018 beslöt kommunstyrelsen i Åmål att ge 

teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att begränsa trafiken för allmänheten i Åmål 

mellan klockan 00-05 på vägsträcka Kungsgatan och Måkebergsvägen under 

perioden 1 januari 2019 till och med 30 september 2019. Syftet med de föreslagna 

åtgärderna är att få rätsidor på problemen med ”buskörning” utan att begränsa 

allmänhetens tillträde till centrum nämnvärt. 

Gatuenheten har därför föreslagit att nattliga gatuavstängningar på ett begränsat 

antal gator införs på prov under perioden 2019-01-01-2019-09-30. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 73 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 18 december 2018 § 140 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott den 4 december 2018 

§ 78 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 28 november 2018 

- Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid daterat 19 september 2017 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren Sven-Åke Runelid 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-27  17 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/152 

KF § 50 Svar på medborgarförslag om ännu 
vassare skolmatspolicy - Jokum Lind Jensen 
m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen 

att förvaltningen redan i dagsläget arbetar på ett tillfredsställande sätt för bra 

skolmat ur de perspektiv som förslagsställaren förespråkar utifrån vad 

budgetramen medger och baserat på den tillgång till ekologiska och närodlade 

livsmedel som erbjuds på marknaden. 

Kommunfullmäktige ger kostenheten i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningar och enheter undersöka möjligheter till att kunna öka inköpen av 

klimatsmarta och/eller ekologiska alternativ om det kostnadsdrivande matsvinnet 

minskas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Jokum Lind Jensen med flera har i skrivelse den 27 mars 2018 lämnat in ett 

medborgarförslag. I skrivelsen framförs att en rad föräldrar i Fengersfors gärna 

ser en vidareutveckling av kommunens skolmatspolicy. De fyra huvudpunkter 

som de gärna vill ha mer fokus på är att: 

- den totala andelen ekologiska livsmedel ökar, samt att vissa livsmedelsgrupper 

prioriteras, exempelvis bör all potatis, frukt, grönt, kött och mejeriprodukter vara 

ekologisk 

- andel kött som serveras bör minska, vid de tillfällen kött serveras ska det vara 

närproducerat ekologiskt kött, 

- det dolda sockret bör minska och man vill ta det ett steg ytterligare genom och ta 

bort ketchup, sylt, honung från menyn, 

- en blodsockerstabil mat serveras. 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun antog den 5 april 2017 den Livsmedels- 

och måltidspolicy som gäller i alla Dalslands kommuner och Säffle kommun. 

Policydokument är vägledande i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla 

måltiderna i de kommunala köken. 

Kostenheten har under 2018 fått ett nytt livsmedelsavtal. I upphandlingen har 

UMH – kriterier och produktspecifika krav används för att erhålla produkter som 

håller så hög kvalité som möjligt och med hänsyn till miljö och djurskyddskrav. 

Livsmedels- och måltidspolicyn har varit styrande i upphandlingen, den politiska 

prioriteringsordningen är i första hand närproducerade och svenskt och i andra 

hand ekologiska livsmedel. 

Som ett resultat av prioriteringsordningen köper kostenheten endast kött, fågel 

och mejerivaror av svenskt ursprung. Det nya livsmedelsavtalet innehåller också 
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närproducerad mjölk från Wermlands mejeri, ekologiskt naturbeteskött från 

Gröna Gårdar samt en ökad andel ekologiska livsmedel inom de varugrupper som 

bedöms hålla en bra kvalité till ett rimligt pris. Exempel på livsmedel som 

kostenheten väljer att köpa ekologiskt är: mjölk, yoghurt, fil, nötkött, ris, pasta, 

matvete, bulgur, couscous kaffe, te, kakao, kryddor, bär. 

Kostenheten kommer under 2019-2020 att delta i ett 2-årigt kompetens-

utvecklingsprojekt ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”. I 

projektet ska Västra Götalandsregionen tillsammans med 10 kommuner lära sig 

mer om vegetarisk matlagning, minskat matsvinn och informationsspridning om 

klimatsmart mat i de offentliga restaurangerna. Projekt finansierat av Klimatklivet 

– Naturvårdsverket, VG-regionen och de deltagande kommunerna. 

Målet med projektet är att minska klimatpåverkan med 13 % under projekttiden. 

Det centrala i projektet är att minska andel kött, öka det vegetariska samt minska 

matsvinnet. Med hjälp av verksamhetsstödet Hantera kan klimatpåverkan följas 

för Åmåls kommuns inköp. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 74 

- Tjänsteskrivelse av biträdande kostchef den 20 februari 2019 

- Kostnadsberäkning vid 100 % ekologisk den 7 februari 2019 

- Medborgarförslag den 27 mars 2018 inkl bilaga med lista på förslagsställare 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

medborgarförslaget, samt att kommunfullmäktige ger kostenheten i uppdrag att 

tillsammans med berörda förvaltningar och enheter undersöka möjligheter till att 

kunna öka inköpen av klimatsmarta och/eller ekologiska alternativ om det 

kostnadsdrivande matsvinnet minskas. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen under 2019. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 

Biträdande kostchef Tony Lundin 

__________
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Dnr KS 2019/133 

KF § 51 Inlämnat medborgarförslag om 
namnförslag på badvik - Bengt Malmén 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsens för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Bengt Malmén som föreslår att badviken 

vid hembygdsföreningen och gamla bryggeriet får namnet Kyrkviken. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag av Bengt Malmén den 4 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________
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Dnr KS 2018/214 

KF § 52 Revidering av dataskyddspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den reviderade dataskyddspolicyn för Åmåls kommun, 

omfattande samtliga förvaltningar och kommunala bolag. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 25 maj 2018. En dataskyddspolicy 

antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2018. 

Dataskyddspolicyn beskriver hur Åmåls kommuns förvaltningar och kommunala 

bolag ska hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. 

I Dataskyddspolicyn finns en rättsakt som gäller behandling av personuppgifter 

nämnder/styrelser emellan. Rättsakten ersätter personuppgiftsbiträdesavtal mellan 

nämnder/styrelser. 

I förslaget till revidering har Vård- och omsorgsnämnden bytt namn till Välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden samt att kommunrevisionen har tillkommit som 

personuppgiftsanvarig under rättsakten. Nämnder har ändrats till nämnder och 

styrelser konsekvent i dokumentet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 77 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund den 11 februari 2019 

- Förslag till reviderad Dataskyddspolicy 

Beslutet skickas till 

Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser 

Kommunrevisionen 

__________
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Dnr KS 2019/74 

KF § 53 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till utskickade handingar från Fyrbodals kommunalförbund, 

vilka även behandlades i sin korthet vid fullmäktiges möte i februari. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från direktionsmöte 14 februari 2019 

- Protokoll från delregionalt kollektivtrafikråd 14 februari 2019 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-03-27  22 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2019/119 

KF § 54 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Eva Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från Eva Johansson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Eva Johansson (S) gällande hennes uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Eva Johansson 

__________  
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KF § 55 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar om Åmåls 375-års jubileum som firades under 

2018 och som nu sammanfattats i en fotoutställning och fotobok som finns 

tillgänglig från och med 1 april 2019. 

__________
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Dnr KS 2019/154 

KF § 56 Inlämnad motion om översyn av 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Allians för Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Allians för Åmål med dess företrädare Michael 

Karlsson (M), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD) och Peter Stenberg 

(L). Motionen föreslår att en översyn görs av alla verksamheter i hela 

äldreomsorgen kring de vårdanställdas scheman och arbetsbelastning i 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Allians för Åmål den 26 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 


