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Justeringens plats och tid Stadshuset, 3 juni 2020 kl 13:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 94–112 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  
 Maria Bertilsson Sandin Ove Kaye 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-26 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-03 Datum då anslaget tas ned 2020-06-24 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 09:00–14:47 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommundirektör 

Marianne Westerberg Edgren, Föreningen Dalslands konstgrafiska verkstad, 

deltar på Ärendeforum 

Mattias Idunger, Föreningen Dalslands konstgrafiska verkstad, deltar på 

Ärendeforum 

Thord Gårdebratt, Åmåls Bluesförening, deltar på Ärendeforum 

Agneta Andersson, Åmåls Bluesförening, deltar på Ärendeforum 

Victor Estby, Dalslands litteraturförening, deltar på Ärendeforum 

Birgitta Rolöf, Dalslands litteraturförening, deltar på Ärendeforum 

Henrietta Huzell, Karlstads universitet, deltar på Ärendeforum 
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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) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S), deltar från kl 13.00 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Jerry Saxin (S), deltar från kl 10.00 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S), deltar från kl 13.00 

Monica Lindstrand (S) 

Tobias Holmberg (S), deltar från kl 13.00 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V), deltar från kl 13.00 

Michael Karlsson (M), deltar från kl 10.00 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C), deltar under Ärendeforum kl 9:00-12:00 

Anders Bäckström (C), deltar från kl 13.00 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD), deltar från kl 13.00 

Susanne Carlsson (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ann Ottosson (M), ersätter Morgan Sundkvist (M), deltar från kl 13:00 
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KF § 94 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Maria Bertilsson Sandin (S) och Ove Kaye (SD). Justeringen 

kommer att vara i Stadshuset den 3 juni 2020 kl 13.00. 

__________  
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KF § 95 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden föreslår att ärendet om BÅDESÅs årsredovisning delas upp i två 

ärenden, dels gällande beslut om årsredovisningen, dels gällande ansvarsfrihet för 

styrelsen och dess ledamöter. 

Med denna förändring godkänner kommunfullmäktige ärendelistan. 

__________  
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KF § 96 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog meddelar att: 

- Länsstyrelsen utsett Nina Nilsson (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Sara Vogel-Rödin (MP) 

- kommunrevisionen har lämnat ifrån sig en revisionsrapport över 

årsredovisningen 

- kommunfullmäktiges presidium har fattat ett delegationsbeslut gällande inköp 

av dator för utökade möjligheter till filmning av kommunfullmäktiges möten på 

andra platser än i stadshuset. 

Säkerhetssamordnare Daniel Andersson informerar om aktuellt läge i kommunen 

gällande covid-19. 

 

Handlingar från förmiddagens Ärendeforum distribueras via detta ärende 

till ledamöternas läsplattor. 

Beslutsunderlag 

- Från Ärendeforum - Utredning arbetslöshet 

- Från Ärendeforum - Bildspel utredning arbetslöshet 

__________  
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Dnr KS 2020/84 

KF § 97 Lokalt partistöd 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningarna för 2019 års partistöd till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i fullmäktige har rätt till 

partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 

årligen. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns reglemente för 

partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som uppfyller kriterierna 

för att få partistöd har inkommit med sina redovisningar enligt reglementet. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 

mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 

respektive parti har. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 105 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 22 april 2020 

- Sammanställning av prelimininära partistödet för 2020 

- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Moderaterna 

- Ansökan/redovisning från Liberalerna 

- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 

- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2020/181 

KF § 98 Årsredovisning för 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet BÅDESÅs 

årsredovisning 2019 för Åmåls kommuns del och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 

Samordningsförbundet BÅDESÅ avseende 2019. 

Samordningsförbundet samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna 

kommunerna Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Region 

Värmland. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 106 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 23 april 2020 

- Årsredovisning BÅDESÅ 2019 med bilagor 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2020/181 

KF § 99 Ansvarsfrihet för styrelsen och 
ledamöter i Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess 

enskilda ledamöter i samordningsförbundet BÅDESÅ. 

Jäv 

Jerry Saxin (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet BÅDESÅ har översänt årsredovisning 2019 med 

revisionsberättelse och revisionsrapport till kommunfullmäktige för 

ställningstagande angående ansvarsfrihet. Revisorerna föreslår respektive 

kommuns fullmäktige att besluta att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och dess 

enskilda ledamöter. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning BÅDESÅ 2019 med bilagor 

- Revisionsberättelse och revisionsrapport 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ansvarsfrihet beviljas för 

styrelsen och dess enskilda ledamöter i samordningsförbundet BÅDESÅ. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 

godkänner det. 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2020/183 

KF § 100 Årsredovisning 2019 för Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Fyrbodals 

kommunalförbund för Åmåls kommuns del och lägger den därmed till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning har upprättats för Fyrbodals kommunalförbund för 2019 och 

översänts till medlemskommunerna. 

Omsättningen under 2019 i Fyrbodals kommunalförbund var cirka 42,6 miljoner 

kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än föregående år. De regionala tillväxtmedlen 

på 20,5 miljoner kronor växlades upp till 139 miljoner kronor. Förbundet har haft 

41 pågående projekt utöver de ordinarie verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 107 

- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 

- Årsredovisning 2019 Fyrbodals kommunalförbund  

- Protokollsutdrag Förbundsdirektionen den 2 april 2020 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/183 

KF § 101 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals 

kommunalförbund och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019 vad gäller Åmåls kommuns del. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Åmåls kommuns två representanter i 

förbundsdirektionen att se till att revisionens påpekanden uppfylls, samt att 

återrapportera till kommunstyrelsen. 

Jäv 

Michael Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), Michael Karlsson (M) 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 för Fyrbodals kommunalförbund tillstyrker att respektive fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 108 

- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 

- Granskningsrapport KPMG samt revisionsberättelse för 2019 
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Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

Michael Karlsson (S) 

Michael Karlsson (M) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  13 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/155 

KF § 102 Strategi för hälsa och social 
hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Strategi för hälsa och social 

hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens arbete med jämlik 

hälsa och social hållbarhet. Internationella och nationella styrdokument anger 

riktningen - medan regionala och lokala styrdokument lägger grunden för 

prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet.  

De globala målen i Agenda 2030 samt Barnkonventionens grundprinciper om 

barns rättigheter utgör grundläggande förutsättningar för samverkansavtalet med 

norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, Västra Götalandsregionen. Genom 

Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet av ett systematiskt och 

långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är därmed en integrerad 

del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar 

samhällsutveckling. 

I Strategi för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023 föreslås 

tre prioriterade utvecklingsområden samt nyckeltal för uppföljning av insatser 

kopplat till följande långsiktiga samverkansinsatser: fullföljda studier, ökat 

arbetsdeltagande och psykisk hälsa. 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa har ställt sig bakom förslag till Strategi för 

hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 109 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 22 april 2020 

- Strategi för hälsa och social hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023 

Yrkande 

Peter Olsson (V), Ewa Arvidsson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsen förslag till beslut att godkänna förslag till Strategi för hälsa och 

social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023.  

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/154 

KF § 103 Svar på motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse punkt 1 i motionen som besvarad och punkt 

2 avslås. 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD), Ann Ottosson (M), Leif Aronsson 

(C), Peter Stenberg (L), Anders Bäckström (C), Lillemor Hårdstedt (KD) och Ulla 

Berne (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och Stenberg (L) har den 26 mars 2019 

lämnat in en motion angående de vårdanställdas schema och arbetsbelastning i 

Åmåls kommun. Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive 

scheman, och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta 

kan vara en återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad 

skift-gång där balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats 

(exempelvis 3-, 5- skift). 

2. att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 

Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknämnden som förslår att punkt 

1 ska anses besvarad och att punkt 2 ska avslås. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 

2016 arbetat med heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser 

över bemanning och schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta 

brukarnas behov, ge förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att 

scheman ska uppfylla arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 

brukarna inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 

ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 113 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 
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- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

den 2 januari 2020 

- Motion från Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och Stenberg (L) den 26 

mars 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till motionen som 

helhet. 

Michael Karlsson (S) och Sofia Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att anse punkt 1 i motionen som besvarad och att punkt 2 avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterr att det finns två förslag till beslut, dels bifallsyrkandet till 

motionen som helhet från Michael Karlsson (M) och Christer Törnell (KD), dels 

bifallsyrkandet till kommunstyrelsen förslag till beslut som lagts av Michael 

Karlsson (S) och Sofia Karlsson (S). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

__________  
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Dnr KS 2020/210 

KF § 104 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om försäljning 
av vandrarhemmet - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S) gällande hur det går med försäljningen av det 

före detta vandrarhemmet, vilket kommunstyrelsens beslutat om. Michael 

Karlsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Ove Kaye (SD) den 14 maj 2020 

__________  
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Dnr KS 2019/484 

KF § 105 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund - Direktionsmötet i korthet 
från 7 maj 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) informerar om ärenden från senaste mötet med direktionen i 

Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från 7 maj 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  18 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/198 

KF § 106 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen - Rolf Lindström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Rolf Lindström (S) gällande hans uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen. Kopplat till det uppdraget har även Rolf uppdrag i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd samt 

kommunstyrelsens budgetutskott. 

Beslutet skickas till 

Rolf Lindström 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  19 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/198 

KF § 107 Fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen efter Rolf Lindström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jerry Saxin (S) som ledamot i 

kommunstyrelsen efter Rolf Lindström (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Lindströms (S) avsägelse gällande uppdraget i kommunstyrelsen har 

godkänts av kommunfullmäktige och ett fyllnadsval behöver hållas. 

Socialdemokraterna föreslår att Jerry Saxin (S) väljs som ledamot i 

kommunstyrelsen. Jerry Saxin (S) är idag ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Jerry Saxin 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  20 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/198 

KF § 108 Fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen för (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Michael Henriksson (S) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver göras för att välja ny ersättare till kommunstyrelsen för 

Socialdemokraterna, då Jerry Saxin (S) som varit ersättare har valts till ordinarie 

ledamot i kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna föreslår att Michael Henriksson (S) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Michael Henriksson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  21 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/198 

KF § 109 Fyllnadsval av ersättare i 
krisledningsnämnden efter Rolf Lindström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jerry Saxin (S) till ersättare i 

krisledningsnämnden efter Rolf Lindström (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Lindströms (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen har godkänts av 

kommunfullmäktige. Till uppdraget i kommunstyrelsen finns även uppdrag 

kopplat till kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnden. Ett 

fyllnadsval behöver därför göras för att utse ny ersättare i krisledningsnämnden 

för Socialdemokraterna efter Rolf Lindström (S). 

Socialdemokraterna föreslår att Jerry Saxin (S) väljs till ersättare i 

krisledningsnämnden efter Rolf Lindström (S). 

Beslutet skickas till 

Jerry Saxin 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  22 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/176 

KF § 110 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Henric 
Helander (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Karlsson (S) till ersättare i teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Henric Helander (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en avsägelse från Henric Helander (S) 

gällande uppdraget som ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. 

Socialdemokraterna föreslår att Niklas Karlsson (S) väljs till ersättare i teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Henric Helander (S). 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  23 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/334 

KF § 111 Fyllnadsval av ersättare i 
valberedningen efter Cecilia Gustafsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Tommy Lehrman (S) som ersättare i 

valberedningen efter Cecilia Gustafsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Gustafsson (S) har tidigare lämnat sina politiska uppdrag i Åmåls 

kommun. Ett fyllnadsval behöver göras för att utse ersättare i valberedningen för 

Socialdemokraterna efter Cecilia Gustafsson (S). 

Socialdemokraterna föreslår att Tommy Lehrman (S) väljs som ersättare i 

valberedningen efter Cecilia Gustafsson (S). 

Beslutet skickas till 

Tommy Lehrman 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-26  24 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/48 

KF § 112 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Årbols skolmuseum efter Mikael 
Norén (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Inga Engström (S) som ersättare i styrelsen 

för Stiftelsen Årbols skolmuseum efter Mikael Norén (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Norén (S) har tidigare lämnat sina politiska uppdrag i Åmåls kommun. Ett 

fyllnadsval behöver göras för att utse ersättare i styrelsen för Stiftelsen Årbols 

skolmuseum för Socialdemokraterna efter Mikael Norén (S). 

Socialdemokraterna föreslår att Inga Engström (S) väljs som ersättare i styrelsen 

för Stiftelsen Årbols skolmuseum efter Mikael Norén (S). 

Beslutet skickas till 

Inga Engström 

Stiftelsen Årbols skolmuseum 

__________ 


