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Justeringens plats och tid 28 juni 2019 kl 14.00, stadshuset 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 109–111 

och 113–

133 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Sofia Karlsson                                        Johan Paulsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-06-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-06-28 Datum då anslaget tas ned 2019-07-19 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 17:30–23:40 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommunchef 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Michael Karlsson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Ola Jaber (S), §§ 109-122 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M), §§ 109-113 

Johan Paulsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD), §§ 112-133 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD), §§ 109-121 

Linda Stenberg (SD), §§ 109-121 

Tomas Lindström (TL) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Harald Hårdstedt (KD), §§ 109-121, ersätter Lillemor Hårdstedt (KD) 
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KF § 131 Inlämnad motion om att införa ett omgående anställningsstopp i Åmåls 

kommun - Tomas Lindström (TL) 28 

KF § 132 Inlämnad motion om att inrätta ett politiskt organ som endast verkar för att 

minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas Lindström (TL) 29 

KF § 133 Meddelanden 30 
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KF § 109 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Sofia Karlsson (S) och Johan Paulsson (M). Justering kommer 

att vara den 28 juni 2019 kl 14.00. 

__________  
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KF § 110 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/232 

KF § 111 Information: Fengersfors skola  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att debatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Catrin Eriksson 

informerar om bakgrund och nuläge gällande nedläggningen av Fengersfors 

skola, med efterföljande debatt. 

__________  
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Dnr KS 2019/209 

KF § 113 Ekonomiska förutsättningar för Nya 
Rösparksskolan  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ett kostnadstak på 228,6 miljoner kronor för 

fortsatt projektering och byggnation av Nya Rösparksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutar att att utöka sitt tidigare borgensåtagande med 

ytterligare maximalt 228,6 miljoner kronor gentemot Åmåls kommunfastigheter 

AB. 

Det utökade borgensåtagandet ska användas av bolaget för vidare projektering 

och byggnationen av Nya Rösparksskolan. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om en ny skolbyggnad för att ersätta den utdömda Rösparksskolan har 

beretts och beslutats i en rad politiska organ och instanser sedan 2015. Den 

slutliga inriktningen och omfattningen beslutades av kommunfullmäktige 31 

januari 2018. Fullmäktige slog fast att den nya skolan ska ha en kapacitet på 450 

elever och omfatta förskoleklass upp till årskurs tre, med tillhörande fritidshem. 

Skolans placering ska vara på det markområde där Rösparksskolan idag är 

belägen. 

Åmåls kommun måste genom kommunfullmäktige besluta om vad den maximala 

kostnaden för den nya skolan får uppgå till innan fortsatt projektering och 

byggnation kan ske. Detta för att säkerställa att investeringen för Åmåls 

kommunfastigheter - som indirekt hanteras av barn- och utbildningsnämnden med 

tillhörande förvaltning i form av hyreskostnader - står i sund relation till den 

koncernövergripande ekonomiska ställningen. 

Åmåls kommunfastigheter AB har efter samråd med den utsedda styrgruppen lagt 

fram en kostnadsberäkning på 228,6 miljoner kronor för att projektera och bygga 

en skola utifrån fullmäktiges omfattning och direktiv. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 142 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens den 14 maj 2019 § 78 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Björn Skog den 21 maj 2019 

- Kostnadsberäkning den 7 maj 2019 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Catrin Eriksson den 8 maj 2019 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S), Jerry Saxin (S), Peter Olsson (V), Kjell Kaså (C), Lars-

Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att: 

Kommunfullmäktige beslutar om ett kostnadstak på 228,6 miljoner kronor för 

fortsatt projektering och byggnation av Nya Rösparksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutar att att utöka sitt tidigare borgensåtagande med 

ytterligare maximalt 228,6 miljoner kronor gentemot Åmåls kommunfastigheter 

AB. 

Det utökade borgensåtagandet ska användas av bolaget för vidare projektering 

och byggnationen av Nya Rösparksskolan. 

Tomas Lindström (TL) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen vilket bifallits av bland annat Karlsson (S), dels förslaget om 

avslag från Lindström (TL). 

Ordförande frågar på de olika förslagen och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordförande förklarar att den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag och 

den som röstar nej bifaller Lindströms (TL) avslagsförslag. 

 

Med 33 ja-röster mot 1 nej-röst har kommunfullmäktige beslutat 

enligt kommunstyrelsens förslag. En ledamot saknas utan ersättare. 

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

Eriksson (S), Fredrik Bengtsson  (S), Monica Lindstrand (S), Göran Karlsson (S), 

Hassan Dalo (S), Jerry Saxin (S), Maria Bertilsson (S), Sofia Karlsson (S), Barbro 

Axelsson (S), Peter Olsson (V), Ulrika Gundahl (V), Christer Örtegren (S), Ola 

Jaber (S), Mikael Norén (S), Lotta Robertsson-Harén (MP), Anne Kaye (SD), 

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

Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Christer Törnell (KD), Harald Hårdstedt 

(KD), Johan Paulsson (M), Lars-Olof Ottosson (M), Anders Bäckström (C), Kjell 

Kaså (C), Peter Stenberg (L) och Leif Aronsson (C). 

Nej-röster: Tomas Lindström (TL) 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KF § 114 Ekonomisk prognos efter april 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga den ekonomiska prognosen efter april 

2019 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter april månads utgång uppgår beräknat underskott till -18,8 miljoner kronor 

(mkr). 

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

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den 

ekonomiska uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos april 2019” 

daterad den 13 maj 2019. 

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

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

kommun men även specifika för respektive styrelse/nämnd. 

I samband med ekonomisk rapport per den 30 april 2019 (tertial 1) presenteras 

redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 143 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 13 maj 2019 

- Ekonomisk prognos april 2019 den 13 maj 2019 

Yrkande 

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

ekonomiska prognosen efter april 2019 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/197 

KF § 115 Pensionspolicy för Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta pensionspolicyn för Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ska aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens pensions- och trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas 

villkor för den framtida privatekonomin. 

Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för 

lokala eller individuella överenskommelser. 

Syftet med pensionspolicyn är att: 

 Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika 

pensionsfrågor 

 Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder 

 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner 

och andra förmåner knutna till ålder 

 Öka attraktionen som arbetsgivare 

 Ge en ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 

behov och förutsättningar 

 Tydlighet i hantering av kommunens pensionsutfästelser och tryggandet 

av dessa 

Pensionspolicyn är indelad i fyra delar: 

 Pensionsavtal (vilka avtal som anställda och förtroendevalda omfattas av 

samt beslutsordningen) 

 Under anställningstid (pensionsinformation till anställda, löneväxling till 

pension, alternativ KAP-KL, direktpension för nyckelpersoner samt 

möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda) 

 Vid avgång (pensionsförstärkning vid förtida uttag samt särskild 

avtalspension enligt överenskommelse) 

 Övrigt (tryggande av pensionsutfästelser samt pension intjänad före 1998) 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 151 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom Johan Asplind den 15 maj 2019 

- Förslag till Pensionspolicy för Åmåls kommun 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 

pensionspolicyn. 
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Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2018/274 

KF § 116 Policy mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier för Åmåls 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av policy mot trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier hos Åmåls kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde1996-12-18 § 230 

att fastställa policy om trakasserier för Åmåls kommun, samt policy för 

jämställdhet och policy om kränkande särbehandling i arbetslivet.  Åmåls 

kommuns kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-04-26 § 83 att 

fastställa övergripande policy om sexuella trakasserier.  

Personalenheten har under våren 2019 genomfört en översyn av ovan nämnda 

policys och reviderat dem att följa vad enligt Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) tidigare allmänt har yttrat. Revideringen är föranledd av ett behov av att 

förtydliga arbetsgivarens ansvar utifrån vad Diskrimineringslagen (2008:567) 

reglerar, samt att öka insikten för var och en som uppbär en anställning eller ett 

uppdrag hos Åmåls kommun. 

Målet med denna policy är att verka för en arbetsmiljö som är fri från trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier. Syftet med policyn är att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt vad gäller trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 152 

- Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Frida Johansson den 16 maj 2019 

- Förslag till policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/202 

KF § 117 Årsredovisning Fyrbodals 
kommunalförbund 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Åmåls kommuns 

del och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsättningen i förbundet var cirka 40 miljoner, vilket är 2 miljoner mindre än 

föregående år och de regionala tillväxtmedlen växlades upp till 111 miljoner. 

Kommunalförbundet har under året haft 36 pågående projekt utöver ordinarie 

verksamhet. Under året fastställdes bland annat en strategisk plan för Position 

Väst att gälla för åren 2019-2024, en ny hemsida lanserades och en ny 

förbundsdirektör, Jeanette Lämmel, tillträdde. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 154 

- Årsredovisning 2018 Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2019/202 

KF § 118 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals 
kommunalförbundsdirektion 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals 

kommunalförbund och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2018 vad gäller Åmåls kommuns del. 

Jäv 

Michael Karlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 

dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

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

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

verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

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

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 155 

- Revisionsberättelse inklusive granskningsrapporter 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2018/289 

KF § 119 Svar på motion om att anlägga 
lämpliga gångvägar vid Örnäsbadet för att göra 
det mer tillgängligt - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt teknik- och 

fritidsförvaltningen att ombesörja att gångvägarna åtgärdas för att göra badplatsen 

mer tillgänglig. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Christer Törnell (KD) inkom till kommunfullmäktige den 18 

september 2018. Motionären föreslår att det anläggs lämpliga gångvägar vid 

Örnäsbadet för att göra badplatsen mer tillgänglig. 

Motionen har remitterats till teknik- och fritidsförvaltningen för beredning. 

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att de råder kommunfullmäktige att bifalla 

motionen eftersom det är lämpligt att se över de gångvägar som bör finnas på 

badplatsen för att knyta samman dess olika delar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 5 juni 2019 § 158 

- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 14 maj 2019 § 51 

- Tjänsteyttrande den 20 mars 2019 

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

Yrkande 

Peter Olsson (V) och  Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att motionen ska bifallas och uppdrar åt teknik- och fritidsförvaltningen att 

ombesörja att gångvägarna åtgärdas för att göra badplatsen mer tillgänglig. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Motionären 

Förvaltningschef teknik- och fritid, Helen Halvardsson 

__________  
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Dnr KS 2019/176 

KF § 120 Svar på fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om kostnad för utredning - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 12 april 2019 från Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående kostnad för en 

utredning som gjordes i samband med att en motion från Tomas Lindström (TL) 

bereddes. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 17 april 2019 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström den 12 april 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  18 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/177 

KF § 121 Svar på fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om beredning vid anställning av 
kommunchef - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit den 12 april 2019 från Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om ärendets beredning vid 

anställning av ny kommunchef. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 17 april 2019 att frågan fick ställas. 

Beslutsunderlag 

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

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  19 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/180 

KF § 122 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om samarbete med Dunhuang, 
Kina - Christer Törnell (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 16 april 2019 från Christer Törnell (KD) ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående om det finns 

skäl att lägga kommunens samarbete med Dunhuang i Kina på is, eller avbryta 

detsamma. Detta med anledning av rapporter om kränkning av de mänskliga 

rättigheterna i Kina. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 17 april 2019 att frågan fick ställas. 

Interpellationssvar har inkommit från Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

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

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 10 juni 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  20 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/184 

KF § 123 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om återvändande IS-
krigare/terrorister - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 16 april 2019 från Ove Kaye (SD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om hur han ser på det 

potentiella hotet att återvändande IS-krigare/terrorister väljer att bosätta sig i 

Åmåls kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 17 april 2019 att frågan fick ställas. 

Svar på interpellationen har lämnats in av Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

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

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 10 juni 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  21 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/214 

KF § 124 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om resa till USA - Peter Stenberg 
(L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter inlägg beslutar kommunfullmäktige att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har inkommit den 21 maj 2019 från Peter Stenberg (L) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) med anledning av en resa till 

vänorten De Pere i USA som Åmåls kommun gjort. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 17 april 2019 att frågan fick ställas. 

Svar på interpellationen har lämnats in av Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 21 maj 2019 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 10 juni 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  22 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/239 

KF § 125 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om redovisning av resa till USA - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Lindström (TL) är nöjd med 

de svar som framkommit tidigare under kvällen och fullmäktige beslutar därmed 

att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 12 juni 2019 ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om redovisning av resa till 

kommunens vänort De Pere i USA. 

Beslutsunderlag 

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

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  23 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/240 

KF § 126 Inlämnad fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om satsning på Årets stadskärna 
2019 - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 12 juni 2019 ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om hur han ser på Åmåls 

kommuns satsning på att bli Årets stadskärna 2019. 

Beslutsunderlag 

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

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  24 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/241 

KF § 127 Inlämnad fråga ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Jerry Saxin 
(S) om nedläggning av skola i Fengersfors - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Lindström (TL) är nöjd med 

de svar som framkommit tidigare under kvällen och fullmäktige beslutar därmed 

att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 12 juni 2019 ställd 

till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jerry Saxin (S) om nedläggningen 

av Fengersfors skola. 

Beslutsunderlag 

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

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  25 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/3 

KF § 128 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 1, 2019 

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 första kvartalet 2019 rapporterades 27 beslut, 25 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS.  

Sexton av SoL besluten är nu verkställda, ett är under verkställighet och två har 

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

Beslutsunderlag 

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

- Tjänsteskrivelse av biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg den 14 mars 

2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  26 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/222 

KF § 129 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Peter Sund (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Peter Sund (V) den 23 maj 2019 gällande hans 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen (bifoga aktuell lista över revisorer i Åmåls kommun) 

Peter Sund 

Sumali Skott, kanslienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  27 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/74 

KF § 130 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) informerar kort från 

direktionsmötet den 12 juni 2019 som hölls i Åmål, och hänvisar till protokollet 

som skickats ut till fullmäktiges ledamöter med handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Direktionsmötet i korthet den 12 juni 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  28 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/247 

KF § 131 Inlämnad motion om att införa ett 
omgående anställningsstopp i Åmåls kommun 
- 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 ett omedelbart 

anställningsstopp inom Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 14 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  29 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/248 

KF § 132 Inlämnad motion om att inrätta ett 
politiskt organ som endast verkar för att 
minska Åmåls miljöpåverkan - 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 inrättar ett politiskt organ som endast verkar för att minska Åmåls 

miljöpåverkan samt att Åmåls kommun ska deklarera "Global Climate 

Emergency". 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 juni 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-06-19  30 (30) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KF § 133 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar att fullmäktiges möten från och med september 

kommer att vara på dagtid, att ny teknikutrustning för möten kommer att 

installeras i Päronsalen under sommaren samt att en skrivelse har inkommit från 

avsändare Skattebetalarna i Åmål. 

__________ 


