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Justeringens plats och tid 29 oktober 2019, kl 13.00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 156–178 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Tommy Lehrman Kjell Kaså 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-22 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-30 Datum då anslaget tas ned 2019-11-20 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 08:30–13:42 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommunchef, från kl 13:00 

Lena Björk, verksamhetsutvecklare, kommunstyrelseförvaltningen, deltar på 

Ärendeforum 

Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, kommunstyrelseförvaltningen, deltar i 

Ärendeforum 

Sara Peilot, Länsstyrelsen Västragötalands län, deltar i Ärendeforum 

Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmlands län, deltar i Ärendeforum 

Catrin Eriksson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, deltar 

i Ärendeforum 

Magnus Dalsbo, VD, Åmåls kommunfastigheter AB, deltar i Ärendeforum 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), ordförande 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande, från kl 13.00 

Michael Karlsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Hassan Dalo (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L), från kl 11.00 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf B Andersson (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Monica Lindstrand (S) 

Anders Hög (S), ersätter Sofia Karlsson (S) 

Johan Bengtsson (M), från kl 13:00, ersätter Morgan Sundkvist (M) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 156 Val av justerare 5 

KF § 157 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 158 Försäljning av fastighet Fölet 1 och del av Åmål-Hanebol 1:1 7 

KF § 159 Antagande av detaljplan för kvarteret Illern 8 

KF § 160 Svar på motion "Ny bebyggelse inom kvarteret Illern" - Michael Karlsson (M) 10 

KF § 161 Svar på motion om upprustning av djurkyrkogård  - Jan-Eric Thorin (L) 11 

KF § 162 Svar på motion om att inrätta ett politiskt organ som endast verkar för att 

minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas Lindström (TL) 13 

KF § 163 Svar på motion om uthyrning av markområdet på Nygårds industriområde för 

jordbruk - Håkan Sandberg (L) 14 

KF § 164 Svar på medborgarförslag om att redovisa klimatkonsekvenser i alla 

tjänsteskrivelser inför politiska beslut - Mikaëla Thorén 15 

KF § 165 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder på seniorkortet för Västtrafik från 75 

år till 65 år - Jan Brattås 16 

KF § 166 Svar på interpellation av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

stöd från Socialstyrelsen - Peter Stenberg (L) 17 

KF § 167 Riktlinjer för bild- och filmhantering 18 

KF § 168 Förändring i taxan 2019 enligt tobakslagen 19 

KF § 169 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 20 

KF § 170 Avsägelse - Ulrika Gundahl (V) uppdrag som  1:e vice ordförande i 

valnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i teknik- och fritidsnämnden, 

ledamot i valberedningen och ersättare i bygg- och miljönämnden 21 

KF § 171 Fyllnadsval som 1:e vice ordförande i valnämnden 22 

KF § 172 Fyllnadsval som ledamot i teknik- och fritidsnämnden 23 

KF § 173 Revidering av fullmäktiges beslut den 24 september 2019 § 147 gällande 

mandatperioden för nämndemän till tingsrätten 24 

KF § 174 Rapportering av ej verkställda beslut inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden kvartal 2, 2019 25 

KF § 175 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 26 

KF § 176 Meddelanden 27 

KF § 177 Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden - Carina 

Carlsson (S) 28 
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KF § 178 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Bengt Hagström 

(KD) 29 
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KF § 156 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Tommy Lehrman (S) och Kjell Kaså (C). Justering kommer att 

vara den 29 oktober 2019 kl. 13:00. 

__________  
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KF § 157 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med tillägg av ett fyllnadsval av förste vice ordförande i valnämnden samt ett 

fyllnadsval av ledamot i teknik- och fritidsnämnden godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/278 

KF § 158 Försäljning av fastighet Fölet 1 och 
del av Åmål-Hanebol 1:1  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastighet Fölet 1 och del av 

Åmål-Hanebol 1:1 enligt köpekontrakt och avtal om exploatering samt 

tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eijes Bil AB (exploatör) som idag bedriver bilförsäljning och fordonsservice vid 

Karlstadsvägen i Åmål vill utveckla och framtidssäkra sin 

verksamhet. Exploatören har värderat olika etableringsalternativ i och utanför 

Åmåls kommun.  

Efter återkommande diskussioner mellan exploatören och företrädare för 

kommunen har en överenskommelse träffats om förutsättningarna för en 

nyetablering i Åmåls kommun. Parterna är överens om köpeskillingen och 

exploateringsförutsättningarna i övrigt. Kommunfullmäktige har att ta ställning 

till ärendet. 

Det aktuella markområdet är beläget längs Europaväg 45, strax nordväst om 

Bengtsforsrondellen. Området omfattar cirka 17 000 kvadratmeter. Slutlig 

avgränsning av området delegeras till kommunstyrelseförvaltningen att verkställa 

i samband med lantmäteriförrättning. 

Upprättat avtal gäller under förutsättning att det finns en detaljplan som vunnit 

laga kraft. 

Eijes Bil kommer använda fastighetsbolaget Eliseberg fastigheter AB som 

exploatör. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 209 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 26 september 2019 

- Köpekontrakt 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 

Tillväxtenheten 

Ekonomienheten 

Elisebergs fastigheter AB 

__________  
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Dnr KS 2016/227 

KF § 159 Antagande av detaljplan för kvarteret 
Illern  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret 

Illern. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 februari 2018 § 36 att ge 

Tillväxtenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Illern. 

Kvarteret Illern är planlagt idag, men har begränsande byggrätter mot väster 

omgivna av en stor del prickmark (mark som inte får bebyggas). Området har 

kommit att nyttjas för parkering till omkringliggande funktioner och den 

användningen är angelägen att bevara. För att kunna skapa mer rationellt byggda 

bostäder i området och trygga parkeringsfunktionen i plan bedöms en ny 

detaljplan krävas för den västra delen av kvarteret. 

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. 

Den 6 februari 2019, § 42, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 

samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad 

detaljplan och att den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. 

Under samrådsskedet inkom 13 yttranden. Planen har fått mindre justeringar inför 

granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter. 

Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna den 8 maj 2019, § 124, och 

de ställdes ut för granskning i biblioteket och fanns tillgängliga på kommunens 

hemsida under tiden 2019-05-21 - 2019-06-11. 

Under granskningsskedet inkom 12 yttranden, vilka merparten var utan erinran. 

Det finns dock kvarstående synpunkter från närboende fastighetsägare. 

Därefter godkände kommunstyrelsen granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingarna den 9 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 214 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör den 17 september 2019 

- Antagandehandlingar den 5 september 2019 

- Granskningsredogörelse den 2 september 2019 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 22 mars 2018 

- Bullerutredning, den 2 oktober 2018 

- Geotekniskt PM, den 27 januari 1988 
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Beslutet skickas till 

Anders Sandén, kommunchef 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________  
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Dnr KS 2017/516 

KF § 160 Svar på motion "Ny bebyggelse inom 
kvarteret Illern" - Michael Karlsson (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att kommunen ska uppföra ett 

äldreboende men hänvisar till den nya detaljplanen som gör det möjligt för olika 

intressenter att skapa olika former av boenden riktade till seniorer, som går i 

motionens anda. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Michael Karlsson (M) som yrkar på att Åmåls 

kommun ska designa och bygga ett äldreboende, antingen ett rent 

trygghetsboende eller en kombination av trygghetsboende/ seniorboende. Boendet 

ska vara beläget inom kvarteret Illern, ha inbyggd flexibilitet för den inneboende, 

möjligheter till samvaro. En rimlig tidsplan och en hållbar budget ska upprättas 

för ett bygge som stärker Åmål och dess varumärke. 

Motionen har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen samt till 

kommunstyrelseförvaltningen. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden anser att 

den så kallade Illern-tomten inte är ändamålsenlig för nytt äldreboende på grund 

av tomtens storlek. Tomten skulle däremot kunna vara lämplig för lägenheter 

anpassade till äldre. 

Genom den nya detaljplanen som är i antagande kommer tomten att kunna 

bebyggas på ett sätt som går i motionens riktning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 215 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 2 oktober 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 juni 2019 § 101 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 6 juni 2019 

- Motion inkom 13 december 2017 

Yrkande 

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

motionens yrkande om att kommunen ska uppföra ett äldreboende men 

hänvisar till den nya detaljplanen som gör det möjligt för olika intressenter att 

skapa olika former av boenden riktade till seniorer, som går i motionens anda. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/78 

KF § 161 Svar på motion om upprustning av 
djurkyrkogård  - Jan-Eric Thorin (L)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

tjänsteskrivelsen samt uppdra till teknik- och fritidsnämnden att avveckla 

djurkyrkogården. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Eric Thorin (L) inkom den 23 januari 2017 med en motion om att rusta upp 

djurkyrkogården i Åmål, belägen i närheten av Forsbacka. Motionären beskriver 

hur han vid ett besök på djurkyrkogården observerade att platsen tillåtits förfalla 

på ett oacceptabelt sätt. 

Efterforskningar som initierades av kommunledningskontoret visar att 

begravningsplatsen varit fullbelagd sedan länge men många av gravplatserna har 

inte omhändertagits på åratal. 

En besiktning på platsen bekräftar det förfall som motionären beskrivit och det är 

uppenbart att något måste göras. Till skillnad från motionären gör dock ansvarig 

handläggare bedömningen att det är lämpligare att avveckla begravningsplatsen. 

Det är handläggarens bedömning att det inte är ekonomiskt försvarbart att 

prioritera denna typ av åtaganden som inte är lagstadgad och heller inte kan anses 

utgöra en viktig del av kommunens serviceåtagande. I synnerhet inte under 

rådande ekonomiska förhållanden. 

Åmåls kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar både under 

innevarande och kommande år och kan därför inte anse sig ha råd med den 

administration eller skötsel som en djurkyrkogård medför. 

Sedan begravningsplatsen anlades på 1980-talet så har det varit avgiftsfritt att 

placera sina bortgångna tamdjur där. Det har – av allt att döma – saknats avtal i 

egentlig mening om hur länge en begravningsplats ska skötas, vad som därefter 

händer eller vilka åtaganden Åmåls kommun tagit på sig genom att låta en 

privatperson begrava sitt husdjur. Inga anslag har getts till någon enhet för att 

administrera eller underhålla platsen.  

Att allmänhetens efterfrågan när det gäller en begravningsplats för smådjur är 

begränsad kan också anses vederlagt genom att få – om ens några – förfrågningar 

inkommer till kommunen med regelbundenhet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 216 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 16 augusti 2019 

- Motion från Jan-Eric Thorin (L) den 23 januari 2017 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/248 

KF § 162 Svar på motion om att inrätta ett 
politiskt organ som endast verkar för att 
minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 17 juni 2019 med en motion om att Åmåls 

kommun inrättar ett politiskt organ vars enda uppgift är att skyndsamt ”dra ner 

Åmåls miljöpåverkan vad gäller växthusgaser till den nivå som FN:s senaste 

miljörapport kräver”. I motionen föreslår Lindström också att Åmåls kommun 

deklarerar ”Global Climate Emergency” (klimatnödläge). 

I oktober 2018 inkom Tomas Lindström (TL) med en snarlik motion med samma 

önskan om att inrätta ett särskilt klimatpolitiskt miljöorgan. Den gången saknades 

dock önskan om att deklarera klimatnödläge. Motionen avslogs med hänvisning 

till att Åmåls kommun redan har en bygg- och miljönämnd samt att 

kommunstyrelsen har som uppgift att hantera de miljöstrategiska frågorna.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 217 

- Tjänsteskrivelse från kanslichef den 15 augusti 2019 

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

Beslutet skickas till 

Motionären 

Bygg- och miljönämnden 

  

__________  
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Dnr KS 2017/289 

KF § 163 Svar på motion om uthyrning av 
markområdet på Nygårds industriområde för 
jordbruk - Håkan Sandberg (L)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Håkan Sandberg (L) den 29 maj 2017. I motionen 

framförs:  

”På industriområdet äger Åmåls kommun en större industritomt. Efter en 

misslyckad affär återtog kommunen c:a 100 000m² mark som inte vårdas utan nu 

förbuskas. Innan kommunens försäljning av marken, var den utarrenderad till ett 

aktivt jordbruk. En bra lösning där industrimark var tillgänglig med 

förhållandevis kort framförhållning och under tiden gav någon avkastning och ett 

gott intryck.” 

Ärendet remitterades till tillväxtenheten som föreslår att motionen bifalls. Enligt 

detaljplanen är den aktuella marken avsedd för industriändamål vilket kommunen 

har att strikt förhålla sig till.  

Tillväxtenhetens bedömning, med stöd av extern expertis, är dock att tillfälligt 

bete på korta arrenden inte strider mot den avsedda markanvändningen utan 

snarare är att betrakta som ett högst temporärt arrangemang för att underhålla 

marken och presentera den på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för allmänhet 

och eventuella intressenter. 

Arrendeavtalen bör skrivas med en löptid på maximalt 12 månader och med 

möjlighet för kommunen att säga upp avtalet med 3 månaders varsel. 

Redan tidigare, exempelvis under den rekordtorra sommaren 2018, har marken 

nyttjats för tillfälligt bete.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 218 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 1 augusti 2019 

- Motion av Håkan Sandberg (L) den 29 maj 2017 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunchef 

__________  
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Dnr KS 2019/215 

KF § 164 Svar på medborgarförslag om att 
redovisa klimatkonsekvenser i alla 
tjänsteskrivelser inför politiska beslut - Mikaëla 
Thorén 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikaëla Thorén har inkommit med ett medborgarförslag den 22 maj 2019 vars 

innehåll syftar till att sätta fokus på klimatfrågan. I sitt medborgarförslag 

beskriver förslagsställaren att ansträngningar görs för att komma till rätta med 

frågan men att mycket mer behöver göras.  

Det som politikerna i Åmål bör göra, enligt förslagsställaren, är att införa en ny 

obligatorisk del i varje tjänsteskrivelse som går till nämnder och fullmäktige för 

beslut. Rubriken för denna nya del ska vara ”Klimatkonsekvenser” och på så vis 

tänker sig förslagsställaren att förmågan ska öka när det gäller att beakta de 

klimatkonsekvenser som politiska beslut får. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 219 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 23 augusti 2019 

- Medborgarförslag av Mikaëla Thorén den 22 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/92 

KF § 165 Svar på medborgarförslag om sänkt 
ålder på seniorkortet för Västtrafik från 75 år till 
65 år - Jan Brattås 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jan Brattås som föreslår att åldern på 

seniorkortet sänks från 75 år till 65 år. Seniorkortet gäller på Västtrafik, den så 

kallade Åmålsrundan, som trafikerar Åmåls tätort med buss. Förslaget har utretts 

av kommunstyrelseförvaltningen. 

Åmåls kommun beslutade den 22 mars 2017 att införa fria resor inom 

kommungränsen för invånare från 75 års ålder med start från och med 2018, 

utifrån ett medborgarförslag. 200 000 kronor avsattes i budget från och med 2018. 

Kommunens kostnad för seniorkort består av två delar och det totala priset beror 

på antalet kort:  

Del 1. Pris per kort och år: 155 kr. Priserna ska täcka Västtrafiks intäktsbortfall 

och ökade kostnader.  

Del 2. Administrationsavgift för varje utställt kort: 115 kr. Avgiften ska täcka 

Västtrafiks kostnader för att administrera erbjudandet för kommunerna. 

Hållbarheten för dagens kort är 11 år. Avgiften är inte en avgift per kort och år, 

utan en engångskostnad per utskickat kort.  

Statistik från Västtrafik visar att 790 kort fanns registrerade 2018. Av de kort som 

fanns registrerade 2018 så hade ungefär 19 procent använts en eller flera gånger 

under 2018. Totala kostnaden för seniorkorten 2018 var 139 417 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 220 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 3 maj 2019 

- Medborgarförslag från Jan Brattås den 7 februari 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget ska bifallas. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

Förslagsställaren 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/347 

KF § 166 Svar på interpellation av 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) stöd från Socialstyrelsen - Peter 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation lämnades in av Peter Stenberg (L) den 20 september 2019 som 

var ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågorna 

gällde ett statligt bidrag som Socialstyrelsen utlyst. Svar på interpellationen har 

inkommit från Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation den 20 september 2019 från Peter Stenberg (L) 

- Interpellationssvar den 15 oktober 2019 från Michael Karlsson (S) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  18 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/69 

KF § 167 Riktlinjer för bild- och filmhantering  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revidering av riktlinjer för 

bildhantering i Åmåls kommun samt dess bolag. 

Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade riktlinjerna även omfattar riktlinjer 

för filmproduktion i Åmåls kommun och dess bolag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller revidering av Riktlinjer för bildhantering i Åmåls kommun. Den 

reviderade versionen omfattar även riktlinjer för film i Åmåls kommun och dess 

bolag. I det reviderade förslaget har mindre redaktionella ändringar gjorts, bland 

annat på grund av reglerna i dataskyddsförordningen GDPR. I förslaget till 

revidering anges den nya revideringsperioden till en gång varje mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 221 

- Tjänsteskrivelse av kommunikatör den 23 september 2019 

- Riktlinjer för bild- och filmhantering i Åmåls kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunikatören 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  19 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/337 

KF § 168 Förändring i taxan 2019 enligt 
tobakslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförändringen för 2019 enligt 

tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 

avseende tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Förändringar 

som gäller tobakslagen medför att en ansökan om försäljning av tobak ska numera 

lämnas till tillståndsenheten istället för en anmälan. Detta medför en mer 

omfattande administration, där vandelsprövning och ekonomisk prövning 

likvärdigt ansökan om serveringstillstånd är nödvändig. 

Taxeförändringen gäller ny lag för ansökan enligt tobakslagen och liknande 

produkter men påverkar även tillsynsavgift för e-cigaretter med 

påfyllnadsbehållare samt folköl. Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning kommer 

att höjas då även inre tillsyn och ekonomisk prövning ska göras flera gånger per 

år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 222 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

115 

- Förslag till ny taxa 2019 enligt tobakslagen den 1 juli 2019 

Beslutet skickas till 

Dalsland och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  20 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/134 

KF § 169 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 

och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

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, 18 september 2019, finns 16 motioner och 18 medborgarförslag 

obesvarade. Vid senaste redovisningen i april 2019 fanns 14 motioner och 14 

medborgarförslag obesvarade. Sedan redovisningen i april 2019 har 

kommunfullmäktige (möten i maj och juni) beslutat om en motion. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 224 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 18 september 2019 

- Redovisning av obesvarade motioner den 18 september 2019 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 18 september 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  21 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/372 

KF § 170 Avsägelse - Ulrika Gundahl (V) 
uppdrag som  1:e vice ordförande i 
valnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i teknik- och fritidsnämnden, ledamot i 
valberedningen och ersättare i bygg- och 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Ulrika Gundahl (V) gällande hennes samtliga 

politiska uppdrag i Åmåls kommun. Uppdragen omfattar 1:e vice ordförande i 

valnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i teknik- och 

fritidsnämnden, ledamot i valberedningen och ersättare i bygg- och 

miljönämnden. 

Beslutet skickas till 

Kanslienhet 

Löneenhet 

Bygg- och miljönämnden 

Teknik- och fritidsnämnden 

Valnämnden 

Ulrika Gundahl 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  22 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/372 

KF § 171 Fyllnadsval som 1:e vice ordförande i 
valnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, till ledamot och 1:e vice ordförande i valnämnden för resterande 

tid av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Gundahl (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice 

ordförande i valnämnden och ett fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet 

föreslår att Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 27, 662 37 Åmål väljs för 

uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Valnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  23 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/372 

KF § 172 Fyllnadsval som ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som ledamot i teknik- och fritidsnämnden för resterande tid av 

mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Gundahl (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i teknik- och 

fritidsnämnden och ett fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår att 

Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 27, 662 37 Åmål väljs för uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  24 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/156 

KF § 173 Revidering av fullmäktiges beslut den 
24 september 2019 § 147 gällande 
mandatperioden för nämndemän till tingsrätten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera fullmäktiges beslut den 24 september 

2019 § 147 gällande mandatperioden för nämndemän till tingsrätten. Korrekt 

mandatperiod är 1 januari 2020 - 31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges möte den 24 september 2019 fattades beslut om 

nämndemän till Vänersborgs tingsrätt. Mandatperioden blev fel i det beslutet och 

kommunfullmäktige behöver justeras beslutet avseende mandatperioden. Korrekt 

mandatperiod är 1 januari 2020 - 31 december 2023. 

Beslutet skickas till 

Vänersborgs tingsrätt 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  25 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/3 

KF § 174 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 2, 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

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 andra kvartalet 2019 rapporterades 17 beslut, 15 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. 

Åtta av SoL besluten är nu verkställda och fyra har avslutats, i de tre återstående 

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

den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

121 

- Tjänsteskrivelse av biträdande förvaltningschef den 15 augusti 2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  26 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/74 

KF § 175 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (M) meddelar att nästa möte med direktionen för Fyrbodals 

kommunalförbund är den 31 oktober 2019 och att information från detta möte 

kommer på nästa fullmäktigesammanträde. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  27 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KF § 176 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar att Länsstyrelsen utsett Osama Tamim (V) som 

ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ulrika Gundahl (V), samt Leif R 

Noaksson (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  28 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/376 

KF § 177 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
bygg- och miljönämnden - Carina Carlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Carina Carlsson (S) gällande hennes uppdrag som 

ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Beslutet skickas till 

Carina Carlsson 

Bygg- och miljönämnden 

Kanslienheten 

Löneenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-10-22  29 (29) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/377 

KF § 178 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Bengt Hagström (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har inkommit från Bengt Hagström (KD) gällande hans uppdrag om 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Bengt Hagström 

Kanslienheten 

  

__________ 


