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Justeringens plats och tid Stadshuset, 6 maj 2020 kl 13:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 57–93 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén §§ 57-65, 70-91, 93            Göran Karlsson §§ 66-69, 92 
  
  
Justerare  
 Tobias Holmberg                  Ann Ottosson, ej § 70                     Lillemor Hårdstedt, § 70 

  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-06 Datum då anslaget tas ned 2020-05-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 13:00–16:54 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Lennart Hansson, ordförande, kommunrevisionen, § 63 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, § 62 

Magnus Dalsbo, VD ÅKAB, VD SÅAB, §§ 60-61 
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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Michael Karlsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S) 

Tobias Holmberg (S) 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V), §§ 60-93 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C), §§ 57-85 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Tomas Lindström (TL), §§ 77-93 
 

  
Tjänstgörande ersättare Michael Henriksson (S) 

Carina Carlsson (S) 

Ulla Pettersson (S) 

Anders Hög (S) 

Ann Ottosson (M) 
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KF § 84 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

om älgjakt på Åmåls kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström (TL) 36 

KF § 85 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

undertecknat dokument om borgfred - Tomas Lindström (TL) 37 

KF § 86 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

inbetalad hyresskuld från Harrys - Tomas Lindström (TL) 38 

KF § 87 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

coronapandemin - Tomas Lindström (TL) 39 

KF § 88 Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i teknik- och fritidsnämnden - 

Henric Helander (S) 40 

KF § 89 Avsägelse av politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 

ledamot i valnämnden - Sara Vogel Rödin (MP) 41 

KF § 90 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden efter Sara Vogel Rödin (MP) 42 

KF § 91 Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - 

Nina Nilsson (MP) 43 

KF § 92 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Nina Nilsson 

(MP) 44 

KF § 93 Rapportering av ej verkställda beslut inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden kvartal 4, 2019 45 
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KF § 57 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Tobias Holmberg (S), Ann Ottosson (M) 

och Lillemor Hårdstedt (KD) till justerare. Justeringen kommer att vara den 6 maj 

2020 kl 13:00.  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-04-28  6 (45) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KF § 58 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan. 

__________  
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KF § 59 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog informerar om beslut från Länsstyrelsen 

om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt läser upp en 

kommuniké från kommunens säkerhetssamordnare om aktuellt läge i Åmål 

gällande coronapandemin. Lennart Hansson, kommunrevisionens ordförande, 

informerar om händelser efter ett uttalande han gjort i media. 

__________  
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Dnr KS 2020/171 

KF § 60 Information: Årsredovisning Stadsnät i 
Åmål AB 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen för år 2019 för Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, behandlas. Som 

tidigare år har villaägare och övriga fastighetsägare via bland annat olika 

kampanjer erbjudits anslutning till stadsnätet. Ytterligare tjänsteleverantörer har 

tecknat avtal med stadsnätet under året, Riksnet är ny leverantör för 

privatmarknaden och Tele2 på företagssidan. Bolaget har certifierats som "Robust 

fiberföretag". Under hösten har också stadsnäten i Kil och Årjäng blivit en 

delägare i MittNät AB. Därmed samverkar nio stadsnät kring utveckling och drift 

samt central- och gemensamhetsutrustning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 73 

- Protokoll från årsstämma inkl årsredovisning för SÅAB 2019 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2020/172 

KF § 61 Information: Årsredovisning Åmåls 
kommunfastigheter AB 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen för år 2019 för Åmåls kommunfastigheter AB behandlas. 

Bolagets omsättning för år 2019 är oförändrad jämfört med år 2018, 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 föregående års fastighetsförsäljningar samt 

viss vakans. Resultatet uppgår till 7,3 Mkr vilket är 1,4 Mkr sämre än föregående 

år. Resultatförsämringen är i huvudsak hänförlig till föregående års reavinst vid 

fastighetsförsäljningar och högre underhållskostnader. 

Väsentliga händelser i bolaget under 2019 har varit att bolagets kommersiella 

fastighet på Förrådsgatan 5 konverterats till kontorshotell, bolaget har erhållit 

ägardirektiv om att starta och genomföra byggnationen av Nya Rösparksskolan, 

individ- och familjeomsorgen har  flyttat sin verksamhet till nyrenoverade lokaler 

i fastigheten Bävern 6 och upphandling har genomförts för fyra 

solcellsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 74 

- Protokoll från årsstämma inkl årsredovisning för ÅKAB 2019 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 62 Information: Årsredovisning 2019 för 
Åmåls kommun   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson informerar om årsredovisningen för 2019 för 

Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2019, Åmåls kommun 

__________  
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Dnr KS 2020/166 

KF § 63 Information: Revisionsberättelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Hansson (L), ordförande för kommunrevisionen informerar om 

kommunrevisionens årliga arbete samt kommenterar revisorernas redogörelse och 

revisionsberättelsen avseende verksamheten 2019. 

Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för år 2019 att 

kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Kommunrevisionen tillstyrker också att Åmåls kommuns årsredovisning 2019 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse med bilagor, sid 46-72 i Årsredovisning 2019, Åmåls 

kommun 

Beslutet skickas till 

Lennart Hansson, ordförande kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 64 Beslut: Årsredovisning 2019 för Åmåls 
kommun   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2019 och lägga 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning har upprättats för år 2019. Förutom redovisning över 

kommunens och koncernens finansiella resultat och ställning, innehåller den, i 

enlighet med god ekonomisk hushållning, en redogörelse över kommunens mål- 

och resultatstyrning med uppföljning av strategiska mål samt en uppföljning av 

kommunens finansiella mål. 

Årsredovisningen omfattar även styrelsens och nämndernas 

verksamhetsberättelser med uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under 2019 uppgår till 1 miljon kronor 

(mnkr), att jämföra med -2 mnkr föregående år. 2019 års avvikelse jämfört med 

budget uppgår till -11 mnkr. 

Balanskravsresultatet uppgår till 5 mnkr och därmed har ekonomi i balans 

uppnåtts, enligt kommunallagens definition. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 70 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 26 mars 2020 

- Årsredovisning 2019, Åmåls kommun 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C), Ewa Arvidsson (S) och Peter 

Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-04-28  13 (45) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/107 

KF § 65 Bokslut för teknik- och fritidsnämnden 
år 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och godkänner - för Åmåls 

del - teknik- och fritidsnämndens bokslut för 2019. 

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 512 

tusen kronor (tkr) vid årets slut, varav Säffle avser +1 190 tkr och Åmål -1 702 

tkr. För abonnentkollektiven redovisas ett totalt underskott med -4 149 tkr, varav 

VA Säffle -647 tkr, VA Åmål -952 tkr, renhållning Säffle -1 006 tkr och 

renhållningen Åmål -1 544 tkr. 

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 59 938 tkr, varav 37 877 tkr avser 

investeringar i Säffle och 22 061 tkr avser investeringar i Åmål. 

Av Säffles investeringsbudget har 23 440 tkr förbrukats och för Åmåls 15 345 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 71 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden 18 februari 2020 § 12 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 10 februari 2020 

- Uppföljning för bokslut år 2019, 10 februari 2020 

- Nyckeltal för bokslut år 2019, 10 februari 2020 

- Balansposter för bokslut, 10 februari 2020 

- VA-redovisning år 2019, 10 februari 2020 

- Investeringssammanställning för år 2019 Åmål, 10 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 66 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Johan Paulsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Kjell Kaså (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Kansli- och utredningschef Björn Skog informerar inledningsvis om olika typer 

av jäv inför samtliga ärenden om ansvarsfrihet. 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter 

avseende 2019 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 2019. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-04-28  15 (45) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/77 

KF § 67 Ansvarsfrihet för krisledningsnämnden 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja krisledningsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Peter Olsson (V) 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Sofia Karlsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Frågan om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2019 års verksamhet tas upp för behandling. Ordföranden föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och 

dess enskilda förtroendevalda med hänvisning till kommunrevisionens 

revisionsberättelse för 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 68 Ansvarsfrihet för valberedningen 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valberedningen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Leif Aronsson (C) 

Michael Karlsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Ulla Berne (M) 

Christer Törnell (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Christer Örtegren (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Frågan om ansvarsfrihet för valberedningen och dess enskilda ledamöter avseende 

2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 69 Ansvarsfrihet för välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Ewa Arvidsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Anne Kaye (SD) 

Ove Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Ulla Pettersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

 

Frågan om ansvarsfrihet för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och dess 

enskilda ledamöter avseende 2019 års verksamhet tas upp för behandling. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet 

för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda med 

hänvisning till kommunrevisionens revisionsberättelse för 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 70 Ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Christer Örtegren (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Ann Ottosson (M) 

Anders Hög (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 71 Ansvarsfrihet för bygg- och 
miljönämnden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Sofia Karlsson (S) 

Michael Karlsson (S) 

Göran Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Anders Bäckström (C) 

Michael Henriksson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

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

avseende 2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 72 Ansvarsfrihet för valnämnden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda ledamöter 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Ulla Berne (M) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Christer Örtegren (S) 

Michael Henriksson (S) 

Ulla Pettersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda ledamöter avseende 

2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 73 Ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja överförmyndarnämnden och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

Christer Törnell (KD) 

Olof Eriksson (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter 

avseende 2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/77 

KF § 74 Ansvarsfrihet för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och 

dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, för Åmåls 

kommuns del. 

Jäv 

Följande ledamöter deltar inte i ärendet på grund av jäv: 

 

Hassan Dalo (S) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Christer Törnell (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden och dess enskilda 

ledamöter avseende 2019 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 2019. 

__________  
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Dnr KS 2020/90 

KF § 75 Tilläggsbudget investeringar 2020 (ej 
genomförda 2019)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsbudget avseende investering 

från 2019 års budget överförd till 2020 för Åmåls kommun enligt följande: 

1. 6 496 000 kronor till kommunstyrelsen 

2. 286 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden 

3. 6 256 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

4. 602 000 kronor till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

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 2019 till 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 18 mars 2020 § 52 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 26 februari 2020 

- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2019) den 25 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Berörda nämnder 

__________  
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Dnr KS 2020/100 

KF § 76 Näringslivsbefrämjande åtgärder till 
följd av coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att under 2020 avskaffa avgifterna för miljötillsyn 

samt tillsyn av livsmedelshantering, alkoholtillstånd, försäljning av tobaksvaror 

samt receptfria läkemedel. Avgiftslättnaden skall också verka retroaktivt för hela 

året och omfatta andra kommunala avgifter kopplade till den tillsynspliktiga 

verksamheten, förutom nyanmälan. 

Kommunfullmäktige beslutar att under 2020 avskaffa avgiften för privatpersoner 

som ansöker om bygglov i kommunen. Avgiftslättnaden skall också verka 

retroaktivt för ansökningar som inkommit tidigare under året. 

Sammanfattning av ärendet 

Den pågående och allvarliga coronapandemin påverkar just nu stora delar av 

världen, så också Åmåls kommun. Främst är det människors liv och hälsa som 

står på spel och behöver värnas. Men i takt med att samhället och människors 

handlingsutrymmen begränsas – i syfte att minska smittspridningen – får också 

pandemin avsevärd negativ inverkan på samhällslivet i övrigt, inte minst 

näringsliv och ekonomi.  

Åmåls kommun hade ett bekymmersamt samhällsekonomiskt läge redan innan 

coronapandemin. Näringsidkare och företagare har under senare år inte varit 

opåverkade av den ökade internationell konkurrensen, avmattningen i ekonomin, 

urbaniseringen och de digitala handelsplattformarnas ökade marknadsandelar.  

Adderas till detta bör att Åmål för närvarande noteras för rikets tredje högsta 

arbetslöshet och att en betydande del av försörjningsbördan för många åmålsbor 

vilar på kommunen. Sammantaget innebär det att Åmåls kommun måste anses 

vara särskilt sårbar för den typ av påfrestning som vi nu ser på den lokala 

ekonomin.  

Detta bekräftas också i delrapporter från den utredning kring arbetslöshet som för 

närvarande utförs för kommunens räkning av Karlstads universitet. Av 

utredningen framgår att varje gång en lågkonjunktur slagit mot sysselsättningen i 

Sverige de senaste 20-25 åren, har Åmål drabbats hårdare och mer varaktigt än 

riket i genomsnitt. 

Kraftfull samverkan krävs mellan konsumenter, stat, näringsliv men också 

kommunen. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in, finns all anledning att tro att de 

ekonomiska skadeverkningarna blir både allvarliga och ihållande.  

Kommunen måste – inom sin rådighet och handlingsförmåga – dra sitt strå till 

stacken för att säkerställa att så många normalt livskraftiga företag som möjligt 

klarar av att hålla sin verksamhet flytande till dess att pandemin bekämpats. 

Förutom att stötta näringslivets aktörer är det av yttersta vikt att kommunen gör 
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vad den kan för att bevara arbetstillfällen och människors möjlighet till egen 

försörjning.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens taxor och avgifter. 

Kommunstyrelsen har den 7 april 2020 § 67 fattat beslut om andra 

näringslivsbefrämjande åtgärder exempelvis: 

 Friskvårdsbidraget för anställda i Åmåls kommun höjs, tillfälligt, från  

2 000 kr per år, till 3 000 kr per år, för att stimulera näringsidkare inom 

friskvård och motion. De extra 1 000 kronorna ska endast kunna nyttjas i 

Åmåls kommun, vilket styrks med kvitto i sedvanlig ordning. 

 Alla anställda i Åmåls kommun, oberoende av anställningsform, tilldelas 

en påskgåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som kan nyttjas i 

lokala butiker, till ett värde av 300 kronor per person. Påskgåvan ska 

betraktas som ett tecken på uppskattning för arbetsinsatserna under de 

svåra omständigheter som pandemin innebär men också ett 

stimulansmedel för lokala handlare. Presentkortet har en kort nyttjandetid 

och löper ut under maj månad 2020, för att ge omedelbar stimulans till 

det lokala näringslivet. 

 Elever på Karlbergsgymnasiet som för närvarande bedriver distansstudier 

på grund av pandemin och som är folkbokförda i Åmåls kommun erbjuds 

lunchkuponger som kan användas för köp av hämtmat på lokala 

restauranger. Detta för att kompensera eleverna för den uteblivna skolmat 

som de inte kan åtnjuta under sin hemmavaro, men också för att stimulera 

lokala restauratörer. För elever som är folkbokförda i annan kommun 

kompenserar Åmåls kommun deras respektive hemkommun 

livsmedelskostnaden för de dagar skolan har stängt. 

 Färdiglagade rätter köps in av lokala restauranger för att förse 

kommunens äldreboenden samt hemtjänst med mat, fram till 31 maj. 

Inköpen sker från de restauranger som har godkänd livsmedelsanläggning 

och inköpen sprids ut mellan aktörerna med hänsyn till intresse/förmåga 

att leverera. 

 Samtliga verksamheter i kommunen gör sina inköp av fika (matbröd samt 

fikabröd) via lokala bagerier och caféer, fram till 31 maj. 

 Alla verksamheter och förvaltningar uppmanas att för övrigt och i så hög 

grad som möjligt styra om sina inköp av varor och tjänster till lokala 

leverantörer, för att stimulera det lokala näringslivets överlevnad. Hänsyn 

måste givetvis tas till potentiella hinder i form av leveranskapacitet och 

avtalsförhållanden.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 7 april 2020 § 67 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 31 mars 2020 

Yrkande 

Peter Olsson (V), Ewa Arvidsson (S) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 

förslaget från kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera mötet efter avslutad debatt, kl 15:56-

16:10. 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Personalchef 

Kommunchef 

Samtliga förvaltningschefer 

Tillståndsenheten 

Miljöchef 

Tf näringslivs- och kommunikationschef 

Tf plan- och fastighetschef 

Kostchef 

ÅKAB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-04-28  27 (45) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/97 

KF § 77 Avgift för försäljning av kommunal 
mark  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra revidering av avgifter vid försäljning 

av kommunal mark inom detaljplanelagt område för bostadsbebyggelse enligt 

följande: 

 inom Åmåls tätort, icke sjönära område 150 kr/kvm 

 inom Åmåls tätort eller i dess närhet, sjönära omr 200kr/kvm 

 utanför Åmåls tätort, icke sjönära område 50 kr/kvm 

 utanför Åmåls tätort, sjönära område 150 kr/kvm 

för mark inom icke planlagt område tillkommer kostnad för lantmäteriets 

kostnader, 

samt att genomföra revidering av avgifter vid försäljning av kommunal mark för 

industri och handel enligt följande:  

- en för kommunstyrelsen förhandlingsbar avgift på 50 – 200 kr/kvm, beroende på 

läge, tillgång och efterfrågan. 

För samtliga alternativ tillkommer anslutningsavgifter för VA-anslutning enligt 

taxa. 

Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 21 juni 1989. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har en oförändrad avgift för tomtmark sedan 1989. Prisnivåerna 

på tomtmark i Åmåls kommun är vid jämförelse med storleksmässigt jämställda 

kommuner inom närområdet i Värmland/Dalsland på en lägre nivå och inte 

anpassad efter läget, vilket underminerar kommunens ekonomi för planläggning 

och exploatering. Avgifter för försäljning av tomtmark föreslås därför att 

revideras. 

Nuvarande nivå på tomtpriser är 7,50 - 15 kr/kvm för bostadsändamål och 10 – 30 

kr/kvm för industri och handel. 

Attraktiva lägen är idag ofta förknippade med goda kommunikationer, god 

arbetsmarknad, vackra och i många fall naturnära och vattennära lägen i såväl 

tätort som landsbygd. Det bör då vara en mer differentierad avgift som 

överensstämmer med marknadspriser på husmarknaden. Prisnivån för mark i 

Åmåls kommun, har idag en låg differentiering beroende på läge och ligger vid en 

jämförelse med riksgenomsnitten generellt på en relativt låg nivå. 

Efterfrågan har också varit relativt låg och vissa kommuner har dragits med stor 

andel planlagd tomtmark som ej blivit bebyggd. Många av de obebyggda 

tomterna planlades under en tidsperiod då attraktiviteten bedömdes på helt andra 

grunder än idag. 
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I ett riksperspektiv varierar priserna på tomtmark mellan 20 – 2000 kr/kvm, men 

kostnaderna för att bygga ett hus är i stort sett desamma oavsett var i landet det 

byggs. 

Finansiering via banklån bygger till stor del på säkerhet i byggnad och 

andrahandsvärde, vilket gör att det är närmast omöjligt att få full belåning för ett 

husbygge i landets mindre attraktiva kommuner. Därför kompenserar 

kommunerna i många fall med lägre tomtpriser, men effekterna i ökade 

etableringar är marginell då byggkostnaden ändå utgör cirka 99 procent av hela 

projektet. 

Det är det viktigt att kunna konkurrera med intilliggande kommuner, då nybyggda 

villor ofta sätter fart på flyttkarusellen och inte sällan medför inflyttning till 

kommunen. 

Kommunens kostnad för planläggning och anläggning av gata med va-ledningar 

och gatubelysning bör täckas av tomtpriserna om skattekollektivet inte ska 

belastas. 

Liknande förutsättningar råder beträffande industri- och handelsmark, även här är 

det viktigt med konkurrensmöjligheter till närliggande kommuner, då varje 

arbetstillfälle är viktigt, inte minst ur skattesynpunkt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 89 

- Tjänsteskrivelse av tf plan- och fastighetschef den 2 april 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Biträdande kommunchef 

Tf plan- och fastighetschef 

Tf näringslivs- och kommunikationschef 

__________  
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Dnr KS 2020/104 

KF § 78 Delegering från kommunfullmäktige till 
bygg- och miljönämnden om möjlighet att fatta 
beslut om ändringar i bilagor för taxor enligt 
miljöbalken  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera följande till bygg-och miljönämnden: 

 att vid behov besluta om tillägg av verksamheter i miljöbalkstaxans 

bilaga 2 och 3, samt 

 att vid behov besluta om ändrade tillsynsfrekvenser i miljöbalkstaxans 

bilaga 2 och 3 gällande anmälningspliktiga verksamheter. 

Delegeringen ska skrivas in i nämndreglementet för bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog hösten 2019 (KF § 187) taxa för miljöbalken inklusive 

strålskydd. Taxan har nu tagits i bruk och miljöenheten kan se att alla 

verksamheter som förekommer i kommunen inte går att klassa enligt den aktuella 

taxan, eftersom branscherna inte finns upptagna i bilagorna till taxan. Bilagorna 

innehåller endast verksamhetskoder för de branscher som redan är etablerade i 

kommunen. När verksamheter förändras eller nya etableras behöver ändringar 

göras i bilagorna till taxan för att klassning i rätt bransch ska kunna ske. 

För effektivare handläggning föreslås att kommunfullmäktige delegerar ändringar 

av verksamhetskoder i miljöbalkstaxans bilaga 2 och 3 till bygg- och 

miljönämnden, samt att delegation till bygg- och miljönämnden föreslås även för 

ändringar av tillsynsfrekvenser i miljöbalkstaxans bilaga 2 och 3 gällande 

anmälningspliktiga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 83 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 18 februari 2020 § 23 

- Tjänsteskrivelse av miljöchef den 18 februari 2020 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att beslutet ska kompletteras med att föreslagen delegering 

ska skrivas in i bygg- och miljönämndens nämndreglemente, vilket 

kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutet skickas till 

Tf miljöchef 

Kommunsekreterare 

__________  
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Dnr KS 2020/19 

KF § 79 Svar på motion om att utreda 
möjligheten att flytta Kristinebergskolans 
verksamhet till Karlbergsgymnasiet - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 17 januari 2020 med en motion. Motionens 

syfte är att snabbutreda möjligheten att flytta Kristinebergskolans högstadium till 

Karlbergsgymnasiet. Motionären menar att lågstadiet, som idag finns på 

Rösparksskolan, då kan flytta in på Kristinebergskolan.  

Karlbergsgymnasiet har, historiskt sett, som mest huserat runt 1 200 - 1 400 

elever. Detta var dock på 1980-talet och i början av 1990-talet, innan 

gymnasiereformen. Dessutom har lokalerna sedan den här tiden byggts om, dels 

har ett antal lektionssalar byggts om till musikrum och dels krävs idag helt andra 

utrymmen för personalarbetsplatser och uppehållsrum för elever, än vad det 

gjorde då gymnasiet inhyste som mest elever.  

I början av 2000-talet visade prognoserna att elevunderlaget till 

Karlbergsgymnasiet skulle minska kraftigt. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutade därför att göra en lokalöversyn, delvis för att undersöka just om det 

skulle vara möjligt att flytta högstadiets elever till Karlbergsgymnasiets lokaler. 

Den lokalöversynen visade att det, redan då med betydligt färre elever, inte var 

möjligt att rymma ytterligare verksamheter på Karlberggymnasiet, förutom de 

som då redan fanns där; gymnasiet, musikskolan och vuxenutbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt att satsa på Karlbergsgymnasiet, och 

behålla ett brett programutbud, och barn- och utbildningsförvaltningen, 

verksamhet gymnasium, har satsat stort på kvalitet och marknadsföring. Detta har 

gett effekt, och elevantalet på Karlbergsgymnasiet är idag strax över 800 elever. 

Karlbergsgymnasiet beräknas idag kunna ta emot cirka 900 till maximalt 1000 

elever. För att Karlbergsgymnasiet attraktionskraft ska kunna bestå är det viktigt 

att kunna erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, samt att systematiskt arbeta 

med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten med fokus på 

gymnasieelever. Det är därför inte lämpligt att flytta högstadiets elever från 

Kristinebergskolan till Karlbergsgymnasiet, vare sig ur ett platsperspektiv eller ur 

ett elevperspektiv. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 87 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 20 mars 2020 § 25 

- Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen den 3 februari 2020 
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- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/144 

KF § 80 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 för kommunfullmäktige av 

kommunstyrelsen två gånger per år. 

Vid tjänsteskrivelsens datering den 9 april 2020, fanns 9 motioner och 12 

medborgarförslag obesvarade. Vid senaste redovisningen i oktober 2019 fanns 16 

motioner och 18 medborgarförslag obesvarade. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 88 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 9 april 2020 

- Redovisning av obesvarade motioner den 9 april 2020 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 9 april 2020 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

__________  
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Dnr KS 2020/109 

KF § 81 Skolhälsovårdsjournaler 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna patientjournaler inom 

den medicinska insatsen i original till annan myndighet i enlighet med Arkivlag 

(1990:782) 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

De former som står till buds är: 

 Lån av originaljournal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta 

endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar 

journalen.  

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 86 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 20 februari 2020 § 23 

Beslutet skickas till 

Verksamhet stöd och resurs, samordnande sjuksköterska 

Kommunarkivarien 

__________  
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Dnr KS 2020/159 

KF § 82 Inlämnat medborgarförslag om 
utökning av antal hål på frisbeegolfbanan på 
Örnäs - Jonas Forsberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden för utredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Forsberg där han föreslår att antalen 

hål på frisbeegolfbanan på Örnäs utökas. Han önskar även att golfbanan röjs från 

sly och annan växtlighet. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag inkom den 30 mars 2020 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och fritidsnämnden för 

utredning och beslut samt att det ska återrapporteras till kommunfullmäktige, 

vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/484 

KF § 83 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund - Direktionsmötet i korthet 
från 2 april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av protokoll från direktionen i Fyrbodals 

kommunalförbunds från mötet den 2 april 2020. Michael Karlsson (M) informerar 

om några ärenden från mötet. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från 2 april 2020 

__________  
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Dnr KS 2019/486 

KF § 84 Svar på interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om älgjakt på Åmåls kommuns 
mark på Hanebol - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation lämnades in den 10 december 2019 som handlade om älgjakt på 

Åmåls kommuns marker vid Hanebol. Ett interpellationssvar inkom från 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (TL) den 10 december 2019 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 20 januari 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/140 

KF § 85 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
undertecknat dokument om borgfred - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga lämnades in den 20 mars 2020 av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gällde avtal om 

politiskt borgfred under coronapandemin. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 20 mars 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-04-28  38 (45) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/139 

KF § 86 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om inbetalad 
hyresskuld från Harrys - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga lämnades in den 20 mars 2020 av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gällde restaurangen 

Harrys skulder till kommunen för hyra av fastighet. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 20 mars 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/141 

KF § 87 Svar på fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
coronapandemin - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga lämnades in den 20 mars 2020 av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gällde 

coronapandemin. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 20 mars 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/176 

KF § 88 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Henric 
Helander (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Henric Helander (S) gällande hans uppdrag som 

ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Henric Helander 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/177 

KF § 89 Avsägelse av politiska uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
valnämnden - Sara Vogel Rödin (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Sara Vogel Rödin (MP) gällande hennes samtliga 

politiska uppdrag för Åmåls kommun. Dessa är som ersättare i 

kommunfullmäktige och som ledamot i valnämnden. 

Beslutet skickas till 

Sara Vogel Rödin 

Länsstyrelsen 

Valnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/177 

KF § 90 Fyllnadsval av ledamot i valnämnden 
efter Sara Vogel Rödin (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael Nilsson (MP) till ny ledamot i 

valnämnden efter Sara Vogel Rödin (MP). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelse från Sara Vogel Rödin (MP) gällande 

hennes uppdrag som ledamot i valnämnden och ett fyllnadsval behöver hållas. 

 

Miljöpartiet föreslår att Mikael Nilsson (MP) ska väljas till ny ledamot i 

valnämnden efter Sara Vogel Rödin (MP). 

Beslutet skickas till 

Mikael Nilsson 

Valnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/178 

KF § 91 Avsägelse av politiskt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden - 
Nina Nilsson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Nina Nilsson (MP) gällande uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Nina Nilsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/178 

KF § 92 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Nina Nilsson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lotta Robertsson Harén (MP) som ny 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Jäv 

Lotta Robertsson Harén (MP) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet leds under detta ärende av förste vice ordförande Göran Karlsson (S). 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen från Nina Nilsson (MP) gällande 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ett fyllnadsval behöver 

att hållas. Miljöpartiet föreslår Lotta Robertsson Harén (MP) som ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Lotta Robertsson Harén 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 93 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 4, 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga 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 2019 rapporterades 14 beslut, 12 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. Nio av SoL besluten är nu verkställda.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2020 § 39 

- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef den 20 mars 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________ 


