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Justeringens plats och tid stadshuset, 6 oktober 2020 kl 11:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 142–162 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 
  
  
Justerare  

 Peter Olsson                                                    Susanne Carlsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-10-07 Datum då anslaget tas ned 2020-10-28 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet kl. 09:00–14:22 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 

Johan Trollnäs, VD, Dalslands Turist AB, Dalslands kanal AB, deltar i 

Ärendeforum kl 09:00-09:30 

Julia Lagergren och Johan Holmberg, föreläsare, Filmpedagogerna, deltar i 

Ärendeforum, kl 10:00-11:00 

Helen Wretman, förvaltningschef, välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, deltar i Ärendeforum, kl 11:00-12:00 

Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef, 

kommunstyrelseförvaltningen, deltar i Ärendeforum, kl 11:00-12:00 

Sara Vogel-Rödin, kulturchef, kommunstyrelseförvaltningen, deltar i 

Ärendeforum, kl 11:00-12:00 

Torbjörn Stake, IT-chef, kommunstyrelseförvaltningen, deltar i 

Ärendeforum, kl 11:00-12:00 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  2 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Olof Eriksson (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Tobias Holmberg (S), från kl 13:00 

Tommy Lehrman (S), från kl 13:00 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Robbin Larsson (V) 

Christer Örtegren (S), från kl 11:00 

Hassan Dalo (S) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Lars-Olof Ottosson (C), från kl 13:00 

Kjell Kaså (C), från kl 13:00 

Anders Bäckström (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Lars Wising (SD) 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 

Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ulla Pettersson (S), ersätter Michael Henriksson (S), från kl 13:00 

Ann Ottosson (M), ersätter Morgan Sundkvist (M), från kl 13:00 
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KF § 143 Godkännande av ärendelista 5 

KF § 144 Meddelanden 6 
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KF § 146 Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning av och insyn i 

verksamhet som utförs av privata utförare 9 

KF § 147 Revisionsrapport - Granskning av Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd 10 

KF § 148 Revisionsrapport - Granskning av kommunens folkhälsoarbete 11 

KF § 149 Avsägelse av uppdrag som nämndeman - Amina Hage Huber 12 

KF § 150 Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden - Magnus 

Nilsson (MP) 13 

KF § 151 Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden efter Magnus Nilsson (MP) 14 

KF § 152 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående regelverk kring anställning - Peter Stenberg (L) 15 

KF § 153 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) angående redovisning av resor  - Peter Stenberg (L) 16 

KF § 154 Inlämnat medborgarförslag om att avsluta det politiska nämndsamarbetet med 

Säffle kommun om teknik- och fritidsnämnden - Sten Lindström 17 

KF § 155 Inlämnat medborgarförslag om åtgärder för att bekämpa jättebjörnloka - 

Håkan Sandberg 18 

KF § 156 Inlämnat medborgarförslag om trafikåtgärder runt Gamla kyrkan - Sten 

Nilsson 19 

KF § 157 Inlämnat medborgarförslag om enhetlig geografisk begräsning av 

förbudsområde i de lokala ordningsföreskrifterna - Sven-Åke Runelid 20 

KF § 158 Inlämnat medborgarförslag om förhöjt övergångsställe vid korsningen 

Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter Eliasson 21 

KF § 159 Inlämnat medborgarförslag om längre öppettider på Östby miljöstation - 

Anders Jansson 22 

KF § 160 Ej verkställda beslut inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden kvartal 2 

2020 23 

KF § 161 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) gällande jäv - Kjell Kaså (C) 24 

KF § 162 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 25 
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KF § 142 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Peter Olsson (V) och Susanne Carlsson (SD). Justeringen är 

den 6 oktober 2020 kl 11.00 i stadshuset. 

__________  
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KF § 143 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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KF § 144 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli-och utredningschef Björn Skog informerar om: 

 

- Aktuellt läge för Åmåls kommun och Västra Götalandsregionen gällande covid-

19. 

- Kommunstyrelsen har utsett Jan-Erik Samuelsson till 

tillförordnad kommundirektör samt gett personalenheten i uppdrag påbörja 

rekryteringsprocess tillsammans med utsedd politisk styrgrupp för rekrytering av 

ny kommundirektör. 

- Fullmäktigepresidiet har fattat delegationsbeslut att be Länsstyrelsen att utse ny 

ledamot efter Osama Tamim (V). 

- Länsstyrelsen har utsett Robbin Larsson (V) som ny ledamot efter Osama 

Tamim (V). 

- Fullmäktigepresidiet har fattat beslut om att fullmäktiges webbsändning av 

kommunfullmäktigemöten ska vara publicerade i 14 dagar efter mötet på 

kommunens webb, utifrån det nya tillgänglighetsdirektivet. 

Ordföranden informerar om att hon som ägarrepresentant och Jerry Saxin (S) som 

ledamot i styrelsen i samordningsförbundet BÅDESÅ ska delta i ett ägarsamråd i 

oktober. 

__________  
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Dnr KS 2020/318 

KF § 145 Sammanträdesdatum 2021 för Åmåls 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för år 2021 är: 

26 januari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

23 november 

14 december 

Kommunfullmäktige beslutar att ordet "dagsammanträden" stryks i stycket 

Sammanfattning i protokollet, samt att planerad utvärdering av 

kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid ska göras skyndsamt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. För år 2021 inplaneras åtta sammanträden hållas på tisdagar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 186 

- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktiges ordförande den 2 september 

2020 

Yrkande 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Lars-Olof Ottosson (C) tilläggsyrkar att ordet "dagsammanträden" stryks i stycket 

Sammanfattning i protokollet samt att planerad utvärdering av 

kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid ska göras skyndsamt. 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Ottossons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut, 

det som föreslagits av kommunstyrelsen. Det finns även ett tilläggsyrkande att ta 

ställning till. 
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Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag kan godkännas, vilket 

kommunfullmäktige gör. Sedan frågar ordföranden om tilläggsyrkandet kan 

godkännas och även detta gör kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Nämnder 

Förvaltningschefer, stabschefer 

Receptionen stadshuset 

Kommunikatör 

__________  
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Dnr KS 2020/46 

KF § 146 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens uppföljning av och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger revisionsrapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat Åmåls kommuns uppföljning av och insyn i verksamhet 

som utförs av privata utförare. Syftet med granskningen var att bedöma om den 

interna kontrollen avseende uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 

privata är tillräcklig. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare inte är 

tillräcklig. Revisionen grundar sin bedömning bland annat på att kommunen inte 

har ett program för mål och uppföljning av privata utförare, vilket är ett krav 

enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsen inkommit med ett yttrande till kommunrevisionen utifrån 

resultatet av rapporten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 juni 2020 §152 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 juni 2020 

- Yttrande av ekonomichef den 12 juni 2020 

- Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning av och insyn i 

verksamhet som utförs av privata utförare den 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef 

__________  
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Dnr KS 2020/236 

KF § 147 Revisionsrapport - Granskning av 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
överförmyndarnämnd  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger revisionsrapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har, tillsammans med kommunrevisionerna i tre av 

samarbetskommunerna, granskat Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har uppmanats av revisionen att 

lämna sina kommentarer till revisorernas iakttagelser. Ett yttrande har 

överlämnats av överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 190 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 augusti 2020 

- Beslut överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 § 79 

- Yttrande från överförmyndarnämnden den 20 augusti 2020 

- Revisionsrapport Granskning av gemensam överförmyndarnämnd den 3 juni 

2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/263 

KF § 148 Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens folkhälsoarbete  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger revisionsrapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat integreringen av det lokala välfärds- och 

folkhälsoprogrammet i kommunens ordinarie styrning och verksamhet. Vid 

granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 

granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 

kommunstyrelsen den 15 juni 2020. Kommunstyrelsen har besvarat revisorerna i 

ett yttrande där kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och 

kommer att genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 184 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 27 augusti 2020 

- Yttrande den 26 augusti 2020 

- Revisionsrapport - Granskning av kommunens folkhälsoarbete den 15 juni 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Folkhälsostrateg 

__________  
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Dnr KS 2020/302 

KF § 149 Avsägelse av uppdrag som 
nämndeman - Amina Hage Huber  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Amina Hage Huber gällande 

hennes uppdrag som nämndeman vid Tingsrätten i Vänersborg. 

Sammanfattning av ärendet 

En underrättelse om entledigande har inkommit till kommunfullmäktige från 

Tingsrätten i Vänersborg gällande Amina Hage Hubers uppdrag som nämndeman. 

Fyllnadsval kommer att genomföras på ett kommande kommunfullmäktigemöte. 

Beslutet skickas till 

Amina Hage Huber 

Tingsrätten i Vänersborg 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/332 

KF § 150 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
bygg- och miljönämnden - Magnus Nilsson 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har inkommit till kommunfullmäktige från Magnus Nilsson (MP) 

gällande hans uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden. 

Beslutet skickas till 

Magnus Nilsson (MP) 

Bygg- och miljönämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/332 

KF § 151 Fyllnadsval av ledamot i bygg- och 
miljönämnden efter Magnus Nilsson (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael Nilsson (MP) som ledamot i bygg- 

och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Magnus Nilssons (MP) avsägelse gällande 

uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden. Ett fyllnadsval behöver hållas. 

Miljöpartiet föreslår att Mikael Nilsson (MP) väljs som ny ledamot efter Magnus 

Nilsson (MP) för resterande del av mandatperioden. 

Beslutet skickas till 

Mikael Nilsson (MP) 

Bygg- och miljönämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/252 

KF § 152 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående regelverk kring 
anställning - Peter Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Stenberg (L) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) gällande regelverk kring anställning i Åmåls 

kommun. Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktige vid sammanträdet 

den 16 juni 2020. Ett svar på interpellationen har lämnats av Michael Karlsson 

(S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 18 september 2020 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 9 juni 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/248 

KF § 153 Svar på interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående redovisning av resor  - 
Peter Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Stenberg (L) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) gällande redovisning av resor utomlands som 

gjorts av Åmåls kommun till bland annat vänorter och städer som deltar i samma 

projekt som Åmåls kommun. Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktige 

vid sammanträdet den 16 juni 2020. Ett svar på interpellationen har lämnats av 

Michael Karlsson (S). 

Beslutsunderlag 

- Interpellationssvar från Michael Karlsson (S) den 18 september 2020 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 9 juni 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/262 

KF § 154 Inlämnat medborgarförslag om att 
avsluta det politiska nämndsamarbetet med 
Säffle kommun om teknik- och fritidsnämnden - 
Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Lindström där han föreslår att Åmåls 

kommun ska avsluta det politiska nämndsamarbetet med Säffle kommun genom 

den gemensamma teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 16 juni 2020 från Sten Lindström 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sten Lindström 

__________  
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Dnr KS 2020/271 

KF § 155 Inlämnat medborgarförslag om 
åtgärder för att bekämpa jättebjörnloka - Håkan 
Sandberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Håkan Sandberg där han föreslår att 

Åmåls kommun inför åtgärder för att bekämpa den invasiva växten jättebjörnloka. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 29 juni 2020 från Håkan Sandberg 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige remitterar ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Håkan Sandberg 

__________  
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Dnr KS 2020/275 

KF § 156 Inlämnat medborgarförslag om 
trafikåtgärder runt Gamla kyrkan - Sten Nilsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och fritidsnämnden för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sten Nilsson där han föreslår flera 

trafikåtgärder för området runt Gamla kyrkan i centrala Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 30 juni 2020 från Sten Nilsson 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Sten Nilsson 

__________  
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Dnr KS 2020/283 

KF § 157 Inlämnat medborgarförslag om 
enhetlig geografisk begräsning av 
förbudsområde i de lokala 
ordningsföreskrifterna - Sven-Åke Runelid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Sven-Åke Runelid där han bland annat 

föreslår ett enhetligt geografiskt begränsningsområde i de lokala 

ordningsföreskrifterna avseende exempelvis alkoholförtäring, bilförbud nattetid 

samt användning av pyrotekniska varor. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 6 juli 2020 från Sven-Åke Runelid 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sven-Åke Runelid 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  21 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/284 

KF § 158 Inlämnat medborgarförslag om förhöjt 
övergångsställe vid korsningen 
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter 
Eliasson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och fritidsnämnden för 

beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Peter Eliasson där han föreslår att ett 

förhöjt övergångsställe anläggs i korsningen Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 14 juli 2020 från Peter Eliasson 

- Bilaga Kartvy 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Peter Eliasson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  22 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/341 

KF § 159 Inlämnat medborgarförslag om längre 
öppettider på Östby miljöstation - Anders 
Jansson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och fritidsnämnden för 

beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Anders Jansson där han föreslår utökade 

öppettider för Östby miljöstation. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 16 september 2020 från Anders Jansson 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Anders Jansson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  23 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/3 

KF § 160 Ej verkställda beslut inom välfärds- 
och arbetsmarknadsnämnden kvartal 2 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 

detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2020 § 

114 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 19 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  24 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/348 

KF § 161 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) gällande jäv - Kjell Kaså (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Kjell Kaså (C) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). Interpellationen handlar om jävssituationer som 

Kaså (C) anser uppkommit i samband med beslut om näringsbefrämjande 

åtgärder till följd av covid-19. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Kjell Kaså (C) den 22 september 2020 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-29  25 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/484 

KF § 162 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) rapporterar om ärenden som 

behandlades under direktionens möte i Fyrbodals kommunalförbund den 24 

september 2020. 

__________ 


