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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 57–90 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén, ej §§ 65-66, 73         Kjell Kaså §§ 65-66              Mikael Norén § 73 
  
  
Justerare  
 Jerry Saxin                                                      Susanne Carlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-29 Datum då anslaget tas ned 2019-05-20 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–20:40 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Per Ljungberg, stf kommunchef 

Magnus Dalsbo, VD ÅKAB och SÅAB, §§ 59-60 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, § 61 

Lennart Hansson, ordförande kommunrevisionen, § 62 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Ewa Arvidsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Ola Jaber (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Morgan Sundkvist (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Fredrik Bengtsson (S) 

Tobias Holmberg (S), ersätter Cecilia Gustafsson (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Michael Karlsson (S) 

Osama Tamim (V), ersätter Ulrika Gundahl (V) 

Eivor Leander (L), ersätter Peter Stenberg (L) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 57 Val av justerare 5 

KF § 58 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 59 Årsredovisning 2018 - Åmåls kommunfastigheter AB 7 

KF § 60 Årsredovisning 2018 - Stadsnät i Åmål AB 8 

KF § 61 Information: Årsredovisning 2018 - Åmåls kommun 9 

KF § 62 Information: Revisionsberättelse 2018 10 

KF § 63 Beslut: Årsredovisning Åmåls kommun 2018 11 

KF § 64 Bokslut 2018 - Teknik- och fritidsnämnden 12 

KF § 65 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018 13 

KF § 66 Ansvarsfrihet för valberedningen 2018 14 

KF § 67 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2018 15 

KF § 68 Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 2018 16 

KF § 69 Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 2018 17 

KF § 70 Ansvarsfrihet för valnämnden 2018 18 

KF § 71 Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2018 19 

KF § 72 Ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 2018 20 

KF § 73 Ansvarsfrihet för arvodesberedningen 2018 21 

KF § 74 Tilläggsbudget investeringar 2019 (ej genomförda 2018) för 

kommunstyrelsen samt Åmåls kommun 22 

KF § 75 Äskande om personalresurser till miljöenheten från bygg- och 

miljönämnden 23 

KF § 76 Svar på medborgarförslag om ramp för personer med funktionsvariation vid 

badplatsen i Fengersfors - Marianne Przybyla 24 

KF § 77 Svar på motion om ersättares rätt till protokollsanteckning - Christer Törnell 

(KD) 25 

KF § 78 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 27 

KF § 79 Svar på interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jerry Saxin (S) om faktorer och nyckeltal för att mäta Åmåls skolelevers resultat - 

Michael Karlsson (M) 28 

KF § 80 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 29 

KF § 81 Avsägelse av uppdrag som ledamot i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

- Moutassm Mohammed (V) 30 
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KF § 82 Fyllnadsval av ledamot i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter 

Moutassm Mohammed (V) 31 

KF § 83 Meddelanden 32 

KF § 84 Inlämnad fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) om kostnad för utredning - Tomas Lindström (TL) 33 

KF § 85 Inlämnad fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) om beredning vid anställning av kommunchef - Tomas Lindström (TL) 34 

KF § 86 Rapportering i kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom vård- och 

omsordsnämnden kvartal 4 2018 35 

KF § 87 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) om samarbete med Dunhuang, Kina - Christer Törnell (KD) 36 

KF § 88 Inlämnad motion om tiggeriförbud i Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 37 

KF § 89 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Abetare Lulaj 

(S) 38 

KF § 90 Inlämnad interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) om återvändande IS-krigare/terrorister - Ove Kaye (SD) 39 
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KF § 57 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Jerry Saxin (S) och Susanne Carlsson (SD). Justeringen 

kommer att vara den 26 april 2019 kl 15.00. 

__________  
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KF § 58 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till ärendet Ansvarsfrihet för 

valberedningen 2018, som punkt 9B på ärendelistan. Efter den förändringen 

godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/152 

KF § 59 Årsredovisning 2018 - Åmåls 
kommunfastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om Åmål kommunfastigheter AB´s årsredovisning av företagets 

verkställande direktör Magnus Dalsbo. Bolagets omsättning för år 2018 har ökat 

med 0,9 % jämfört med år 2017, vilket beror på flera orsaker. Omsättningen för 

förvaltnings- och bostadsfastigheter har ökat dels på grund av höjning av KPI-

index, dels beroende på den hyreshöjning som framförhandlades med 

hyresgästföreningen. Omsättningen för kommersiella fastigheter har minskat på 

grund av fastighetsförsäljningar. 

Resultatet uppgår till 8,7 miljoner kronor vilket är 2,2 miljoner kronor bättre än 

föregående år. Resultatförbättringen är härförlig till reavinst vid 

fastighetsförsäljningar och minskade räntor. 

Större projekt under året har varit bland annat påbörjad projektering av nya 

Rösparksskolan, takbyte på kvarteret Betslet samt konvertering till fiber i samtliga 

ÅKABs fastigheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 94 

- Protokoll från ÅKAB:s årstämma den 12 april 2019 inkl årsredovisning 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

VD Magnus Dalsbo 

__________  
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Dnr KS 2019/153 

KF § 60 Årsredovisning 2018 - Stadsnät i Åmål 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om Stadsnät i Åmål AB´s årsredovisning för 2018 av företagets 

verkställande direktör Magnus Dalsbo. Bolaget har en minskande nettoomsättning 

jämfört med 2016 och 2017 vilket kan förklaras genom att den största delen av 

omsättningen består av anslutningsavgifter. Flertalet fastighetsägare är i dagsläget 

anslutna till stadsnätet varför anslutningsavgifterna minskar. 

Under 2018 har ytterligare villaägare och övriga fastighetsägare erbjudits 

anslutning till stadsnätet. Fiberföreningarna har under året så gott som färdigställt 

stamnätet på landsbygden, då det endast kvarstår besiktningar och vissa 

efterarbeten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 95 

- Protokoll från ÅKAB:s årstämma den 12 april 2019 inkl årsredovisning 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

VD Magnus Dalsbo 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 61 Information: Årsredovisning 2018 - 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns ekonomichef Stig-Arne Olsson informerar om årsredovisningen 

för år 2018 för Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning Åmåls kommun 2018 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 62 Information: Revisionsberättelse 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Hansson (L), ordförande för kommunrevisionen informerar om 

kommunrevisionens årliga arbete samt kommenterar revisorernas redogörelse och 

revisionsberättelsen avseende verksamheten 2018. 

Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för år 2018 att 

kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Kommunrevisionen tillstyrker också att Åmåls kommuns årsredovisning 2018 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Sid 100-101 i Årsredovisning Åmåls kommun 2018 

Beslutet skickas till 

Lennart Hansson, ordförande kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 63 Beslut: Årsredovisning Åmåls 
kommun 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2018 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för år 2018 har upprättats. Det ekonomiska resultatet för 

kommunen under 2018 uppgår till -2 miljoner kronor (mkr), att jämföra med 21 

mkr föregående år. Jämfört med budget är detta en avvikelse på -14 mkr. 

Balanskravsresultatet uppgår till 5 mkr och därmed har ekonomi i balans 

uppnåtts, enligt kommunallagens definition. 

2018 är ett år som i mångt och mycket präglats av Åmåls kommuns 375-

årsjubileum. Jubileet firades under hela året med många aktiviteter som riktat sig 

till medborgare och besökare i alla åldrar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 92 

- Tjänsteskrivelse den 12 mars 2019 

- Årsredovisning Åmåls kommun 2018 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) tillstyrker förslaget att årsredovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2019/112 

KF § 64 Bokslut 2018 - Teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och godkänner - för Åmåls del - 

teknik- och fritidsnämndens bokslut för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 

verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål för 

Säffle och Åmåls kommuner. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett 

underskott med totalt (–984 tkr) vid årets slut, varav Säffle avser (–1196 tkr) och 

Åmål +212 tkr. 

För abonnentkollektiven redovisas ett totalt underskott med (–2799 tkr), varav 

VA Säffle + 221 tkr, VA Åmål (– 1404 tkr), renhållning Säffle (–1047 tkr) och 

renhållningen Åmål (–569 tkr). 

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 55 080 tkr, varav 28 629 avser 

investeringar i Säffle och 26 451 tkr avser investeringar i Åmål. 

Av Säffles investeringsbudget har 19 978 tkr förbrukats och för Åmål 19 246 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 93 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 § 14 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-02-08 

- Bokslutsrapport - måluppfyllelse, 2019-02-08 

- Investeringar Säffle 2018, 2019-02-08 

- Investeringar Åmål 2018, 2019-02-08 

- Balanskonton, 2019-02-08 

- Nyckeltal, 2019-02-07 

- VA-redovisning, 2019-02-08 

- Slutredovisning Plogvägen, 2019-01-28 

- Slutredovisning tätskiktsbyte Strömbron, 2019-01-25 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 65 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Ewa Arvidsson (S), Olof Eriksson (S), Christer Örtegren (S), Mikael Norén (S), 

Lotta Robertsson Harén (MP), Lars-Olof Ottosson (C), Barbro Axelsson (S), 

Peter Olsson (V), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Leif Aronsson 

(C), Göran Karlsson (S), Sofia Karlsson (S) och Ann-Charlotte Örtegren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av ålderspresident Kjell Kaså (C). 

Kanslichef Björn Skog informerar inledningsvis om olika typer av jäv. 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter 

avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet 

för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 66 Ansvarsfrihet för valberedningen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valberedningen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP), Mikael Norén (S), Ewa Arvidsson (S), Leif 

Aronsson (C), Ove Kaye (SD), Olof Eriksson (S), Maria Bertilsson (S), Christer 

Törnell (KD), Lars Wising (SD), Christer Örtegren (S), Ann-Charlotte Örtegren 

(S) och Sofia Karlsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av ålderspresident Kjell Kaså (C). 

Frågan om ansvarsfrihet för valberedningen och dess enskilda ledamöter avseende 

2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet 

för valberedningen och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 67 Ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Olof Eriksson (S), Fredrik Bengtsson (S), Sofia Karlsson (S), Maria Bertilsson 

(S), Ann-Charlotte Örtegren (S) och Christer Örtegren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för barn- 

och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2018/129 

KF § 68 Ansvarsfrihet för vård- och 
omsorgsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Ewa Arvidsson (S), Peter Olsson (V), Eivor Leander (L), Christer Örtegren (S), 

Ann-Charlotte Örtegren (S) och Morgan Sundkvist (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för vård- 

och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 69 Ansvarsfrihet för bygg- och 
miljönämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Barbro Axelsson (S), Sofia Karlsson (S), Michael Karlsson (M) och Göran 

Karlsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för bygg- 

och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 70 Ansvarsfrihet för valnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda ledamöter 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Barbro Axelsson (S), Lillemor Hårdstedt (KD), Ann-Charlotte Örtegren (S) och 

Christer Örtegren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda ledamöter avseende 

2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 

valnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 71 Ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja överförmyndarnämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Christer Törnell (KD), Olof Eriksson (S), Ann-Charlotte Örtegren (S) och 

Christer Örtegren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 

överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 72 Ansvarsfrihet för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Mikael Norén (S), Tommy Lehrman (S), Peter Olsson (V), Lars-Olof Ottosson 

(C) och Christer Törnell (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för teknik- 

och fritidsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KF § 73 Ansvarsfrihet för arvodesberedningen 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja arvodesberedningen och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP), Peter Olsson (V), Christer Törnell (KD) och 

Lillemor Hårdstedt (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Mikael Norén (S). 

Frågan om ansvarsfrihet för arvodesberedningen och dess enskilda ledamöter 

avseende 2018 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet 

för arvodesberedningen och dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till 

kommunrevisionens revisionsberättelse för 2018. 

__________  
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Dnr KS 2019/130 

KF § 74 Tilläggsbudget investeringar 2019 (ej 
genomförda 2018) för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsbudget avseende investering 

från 2018 års budget överförd till 2019 för Åmåls kommun enligt följande: 

4 970 000 kronor till kommunstyrelsen 

535 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden 

6 361 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

550 000 kronor till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Totalt: 12 416 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 

har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade 

investeringsmedel från 2018 till 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 98 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 12 mars 2019 

- Investeringsäskande (ej genomförda 2018) den 12 mars 2019 

- Reviderad sammanställning Investeringsäskande den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Berörda nämnder 

__________  
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Dnr KS 2019/116 

KF § 75 Äskande om personalresurser till 
miljöenheten från bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta den pågående utredningen och beslutet 

om samverkan med Säffle inom områden bygg och miljö, innan ställning tas till 

bygg- och miljönämndens äskande. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 genomförde Länsstyrelsen en uppföljning och utvärdering av 

miljöbalkstillsynen i Åmål. Länsstyrelsen har fördjupat sig i bygg- och 

miljönämndens planer, verksamhet och dessas effekter. Länsstyrelsen konstaterar 

att nämnden påverkas av resursbrist. Bygg- och miljönämnden äskar därför om 

pengar till ytterligare två tjänster (19 februari 2019 § 21). 

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda möjligheten till samverkan med Säffle 

kommun inom områdena bygg och miljö. (KS 16 januari 2019 § 12). I samband 

med denna utredning görs en översyn av vilka resurser som finns inom respektive 

kommun och hur man, genom samverkan, kan möta de behov som finns. Det är 

ännu för tidigt att säga om den resursbrist, som påpekas av Länsstyrelsen, kan 

tillgodoses av en eventuell samverkan, men det kan inte uteslutas. 

Med hänvisning till detta förslås kommunfullmäktige att avvakta utredning och 

beslut om samverkan med Säffle inom områden bygg och miljö, innan ställning 

tas till bygg- och miljönämndens äskande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 100 

- Tjänsteskrivelse av tf kommunchef den 4 mars 2019 

- Äskande från bygg- och miljönämnden inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Miljöchef Anna Rangfeldt 

__________  
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Dnr KS 2018/271 

KF § 76 Svar på medborgarförslag om ramp för 
personer med funktionsvariation vid 
badplatsen i Fengersfors - Marianne Przybyla 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat och 

överlämnar det till kommande budgetberedning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Marianne Przybula inkom till kommunfullmäktige den 

14 augusti 2018. Förslagsställaren föreslår att en ramp för personer med 

funktionsnedsättningar anläggs vid Knarrbysjöns badplats. Förslaget remitterades 

till teknik- och fritidsnämnden som utrett ärendet. 

Badplatsen vid Knarrbysjön bedöms som ytterst lämplig för att iordningställa en 

ramp för personer med funktionsnedsättningar. 

Kostnaden för markarbete och en ramp som är måttbestämd till Knarrbysjöns 

badplats är beräknad till ca 200 000 kr, inklusive kringarbete såsom anläggning av 

rullstolsvänlig väg ner till bryggan. 

Kostnaden bedöms inte inrymmas i teknik- och fritidsnämndens 

investeringsbudget för kommande period, men kan med fördel bli en del i 

kommande budgetprocesser och därmed tilldelas erforderliga medel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 103 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 28 januari 2019 

- Medborgarförslag från Marianne Przybula den 14 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ekonomienheten 

Förslagsställaren Marianne Przbyla 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-17  25 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/78 

KF § 77 Svar på motion om ersättares rätt till 
protokollsanteckning - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, vilket ger närvarande men inte 

tjänstgörande ersättare och suppleanter rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Kanslienheten får i uppdrag att föra in denna rättighet i den revideringen av 

fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen som pågår under 2019. 

Kommunfullmäktige ger ett ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB att föra in denna rättighet i sina respektive arbetsordningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Törnell (KD) har lämnat in en motion den 29 januari 2019 där han å 

kristdemokraternas vägnar föreslår att även de ersättare som inte är tjänstgörande, 

får anteckningsrätt i styrelser och nämnder vid protokollföring. Motivet till en 

sådan möjlighet för ersättare anges vara en önskan om att bredda demokratin. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen där kanslienheten har utrett 

möjligheterna till protokollsanteckning i kommunens nämnder och i de 

kommunala bolagens styrelser (ÅKAB och SÅAB). 

Enligt kommunallagen (6:17) ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning 

ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad i 

protokollet för kommunens nämnder. Detta bör regleras genom varje kommuns 

nämndereglemente. I Åmåls kommuns nuvarande nämndreglemente framgår att 

”närvarande, men ej tjänstgörande ersättare, har rätt att delta i nämndens 

överläggningar men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet”. 

De kommunala bolagens styrelseprotokoll regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551). Enligt ABL 8 kap 24 § står att styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till 

protokollet. 

I ÅKAB´s och SÅAB´s arbetsordningar står att ”bolagets suppleanter har rätt att 

närvara vid sammanträdet även utan att tjänstgöra för ordinarie styrelseledamot. 

Suppleanter har då yttranderätt men ej rätt att ställa förslag eller deltaga i beslut”. 

Kommunfullmäktige kan ge ägardirektiv till de kommunala bolagen gällande hur 

verksamheten ska bedrivas och att detta ska skrivas in i deras respektive 

arbetsordningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 104 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 1 mars 2019 

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

Motionären Christer Törnell 

Kanslichef Björn Skog 

Politiska gruppledarna 

ÅKAB 

SÅAB 

Magnus Dalsbo, VD ÅKAB 

__________  
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Dnr KS 2019/134 

KF § 78 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 

och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog informerar om aktuella läget med de obesvarade 

motionerna och medborgarförslagen. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 

ska de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt redovisas av 

kommunstyrelsen. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 

sammanträde i april och oktober. 

I dagsläget, 28 mars 2019, finns 14 motioner och 14 medborgarförslag 

obesvarade. Vid senaste redovisningen i oktober 2018 fanns 17 motioner och 20 

medborgarförslag obesvarade. Sedan redovisningen i oktober 2018 har 

kommunfullmäktige beslutat i 11 motioner och 11 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 april 2019 § 105 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 28 mars 2019 

- Redovisning av obesvarade motioner den 28 mars 2019 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 28 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  
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Dnr KS 2019/103 

KF § 79 Svar på interpellation ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Jerry 
Saxin (S) om faktorer och nyckeltal för att mäta 
Åmåls skolelevers resultat - Michael Karlsson 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har ställts till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jerry 

Saxin (S) av Michael Karlsson (M). Den behandlar frågor om Åmåls skolelevers 

resultat och om mätbara faktorer kring dessa. Fullmäktige beslutade vid 

sammanträdet den 20 februari 2019 att interpellationen fick ställas. Svar på 

interpellationen har lämnats in av Jerry Saxin (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Michael Karlsson (M) den 20 februari 2019 

- Interpellationssvar av Jerry Saxin (S) den 2 april 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/74 

KF § 80 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har haft möte och dess protokoll har 

skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 28 mars 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-17  30 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/163 

KF § 81 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden - 
Moutassm Mohammed (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Moutassm Mohammed (V) gällande hans uppdrag 

som ledamot i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Moutassm Mohammed 

Löneenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/163 

KF § 82 Fyllnadsval av ledamot i välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Moutassm 
Mohammed (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Hussam Hawarne (V) till ny ledamot i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Moutassm Mohammed (V) 

gällande hans uppdrag som ordinarie ledamot i välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Ett fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår att Hussam Hawarne (V), 

Klövervägen 1J, 662 35 Åmål, väljs som ny ledamot. 

Beslutet skickas till 

Hussam Hawarne 

Löneenheten 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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KF § 83 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar meddelandena och lägger dem till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar om: 

 ny rutin för kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning av ärenden 

inför direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 

 försenad budgetprocess då beslut om budget 2020 förväntas till 

kommunfullmäktige i november 2019 

 partiernas ansökningar om partistöd ska vara inne senast 20 april 2019 

 inkommet avslag på överklagan om kommunfullmäktiges beslut om 

användande av pyrotekniska varor 

 inkommen överklagan gällande kommunfullmäktiges beslut i 

medborgarförslag om snöröjning av trottoarer. 

__________  
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Dnr KS 2019/176 

KF § 84 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om kostnad för utredning - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Svar kommer på kommande 

möte. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) gällande kostnad för utredning för beredning av 

en motion som Tomas Lindström (TL) lämnat in. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 12 april 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/177 

KF § 85 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om beredning vid anställning av 
kommunchef - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Svar kommer på kommande 

möte. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) gällande beredning vid anställning av ny 

kommunchef. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Linström (TL) den 12 april 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 86 Rapportering i kommunfullmäktige av 
ej verkställda beslut inom vård- och 
omsordsnämnden kvartal 4 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 fjärde kvartalet 2018 rapporterades 21 beslut, 19 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. 

Femton av SoL-besluten är nu verkställda, två är under verkställighet, ett ärende 

har avslutats och i ett ärende har den enskilde tackat nej till flera erbjudande. 

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

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 § 47 

- Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg den 14 

mars 2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/180 

KF § 87 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om samarbete med Dunhuang, 
Kina - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer på 

kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Christer Törnell (KD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om Åmåls kommuns 

samarbete och utbyte med staden Dunhuang i Kina. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Christer Törnell (KD) den 16 april 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/182 

KF § 88 Inlämnad motion om tiggeriförbud i 
Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Ove Kaye (SD) som föreslår att ett förbud mot passiv 

insamling av pengar införs i kommunen samt att kommunen utreder vilket/vilka 

geografiska områden som kan anses lämpliga att inför ett sådant förbund på, i 

avsikt att helt eliminera företeelsen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 16 april 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/181 

KF § 89 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Abetare Lulaj (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Abetare Lulaj (S) gällande hennes uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länssstyrelsen 

Abetare Lulaj 

Löneenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-17  39 (39) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/184 

KF § 90 Inlämnad interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om återvändande IS-
krigare/terrorister - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer på 

kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Ove Kaye (SD) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) angående hur Åmåls kommun hanterar 

återvändande IS-krigare/terrorister som vill bosätta sig i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Ove Kaye (SD) den 17 april 2019 

__________ 


