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Justeringens plats och tid Stadshuset Åmål, 21 december 2020 kl 14.00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 206–219 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  

 Göran Karlsson 
  
  
Justerare  

 Sofia Karlsson                                Linda Stenberg 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-22 Datum då anslaget tas ned 2021-01-12 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid Karlbergsgymnasiets aula kl. 13:00–13:56 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund, § 208 

Martin Carling, förbundsordförande, Fyrbodals kommunalförbund, § 208, 

deltar digitalt via Teams 

Daniel Andersson, säkerhetsstrateg, kommunledningskontoret, § 211 

Magnus Dalsbo, VD, Stadsnät i Åmål AB, § 212 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Christer Örtegren (S) 

Hassan Dalo (S) 

Michael Karlsson (M) 

Christer Törnell (KD) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
 

  
Tjänstgörande ersättare Magnus Nilsson (MP), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-15  3 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 206 Val av justerare 4 

KF § 207 Godkännande av ärendelista 5 

KF § 208 Information: Fyrbodals kommunalförbund 6 

KF § 209 Delårsrapport efter 30 juni 2020 - Fyrbodals kommunalförbund 7 

KF § 210 Delårsbokslut efter 31 augusti 2020 - Samordningsförbundet BÅDESÅ 8 

KF § 211 IT- och informationssäkerhetspolicy 9 

KF § 212 Bildande av samverkansbolag - Nodena AB 10 

KF § 213 Revidering av Revisionsreglementet 11 

KF § 214 Rapportering av ej verkställda beslut inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden kvartal 3, 2020 12 

KF § 215 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 13 

KF § 216 Meddelanden 14 

KF § 217 Avsägelse av uppdrag som ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden - 

Malin Waern (M) 15 

KF § 218 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter Malin 

Waern (M) 16 

KF § 219 Fyllnadsval av ledamot i Stadsnät i Åmål AB efter Morgan Sundkvist (M) 17 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-12-15  4 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KF § 206 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Sofia Karlsson (S) och Linda Stenberg (SD). 

Justering kommer att vara den 21 december 2020 kl 14.00 i stadshuset. 

__________  
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KF § 207 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden uppmärksammar att ärendelistan utökats med ärende 12-14 under 

dagen. 

__________  
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KF § 208 Information: Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel besöker kommunfullmäktige i Åmål och 

förbundsordförande Martin Carling (C) deltar digitalt. De informerar om det 

allmänna tillstånd i organisationen gällande ekonomi, tjänstemannaorganisation, 

samverkan och strategiska frågor under året. 

__________  
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Dnr KS 2020/391 

KF § 209 Delårsrapport efter 30 juni 2020 - 
Fyrbodals kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten efter 30 juni 2020 för 

Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2020 visar ett underskott om -446 

tkr (tusen kronor), vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår 

halvårsresultatet för kurser och konferenser som avvecklats under våren samt 

ökad arbetstid internt som genererats på grund av covid-19. Prognosen för helåret 

visar på ett överskott om +58 tkr, vilket är 112 tkr lägre än budget för helåret. 

Bedömningen är att förbundet kommer att kunna hålla prognosen. 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har godkänt delårsrapporten och 

översänt den till medlemskommunerna för handläggning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 11 november 2020 § 238 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 

- Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen den 24 september 2020 § 71 

- Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 Fyrbodals kommunalförbund 

- Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen den 29 oktober 2020 § 102 

- Revisionsrapport den 21 oktober 2020 med tillhörande handlingar 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/375 

KF § 210 Delårsbokslut efter 31 augusti 2020 - 
Samordningsförbundet BÅDESÅ  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för 

samordningsförbundet BÅDESÅ för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med verksamhetsberättelse finns framtagen 

för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 

(BÅDESÅ). Samordningsförbundets uppgift är att i första hand att verka för att 

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Förbundet 

finansieras via medlemskommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Region Värmland och Västra Götalandsregionen. 

Förbundet har för 2020 fått beviljat bidrag från medlemmar om 4 952 tkr (tusen 

kronor). Under året finns och externa medel, bidrag från Europeiska socialfonden 

(ESF) om 337 tkr och eget kapitalt på 1 092 tkr från 2019. För året har man 

budgeterat för 5 659 tkr och samtliga kostnadsområden kommer att påverkas i 

hög grad av rådande coronapandemi och hur de finansierade insatserna utvecklas 

under hösten. Det nuvarande överskottet enligt prognos förklaras bland annat av 

att fysiska möten ersatts av digitala möten, planerade konferenser och 

utbildningar har ställts in därav uteblivna logi- och resekostnader. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 11 november 2020 § 237 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 oktober 2020 

- Delårsbokslut januari – augusti 2020 Samordningsförbundet BÅDESÅ inkl 

bilaga 1 

Beslutet skickas till 

BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2020/399 

KF § 211 IT- och informationssäkerhetspolicy  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till IT-och 

informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson föredrar ärendet för kommunfullmäktige. IT- 

och informationssäkerhetspolicy med handlingsplan beskriver grundläggande 

principer för IT-användning och informationssäkerhet i Åmåls kommun. Policyn 

är en del av Åmåls kommuns säkerhetsstrategi  och IT-verksamhet och ska stödja 

all verksamhet i kommunen. 

IT- och informationssäkerhetspolicyn bildar grunden för kommunens 

ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och är en förutsättning för 

förvaltningarnas, bolagens och IT-enhetens fortsatta arbete med 

informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner och rutiner. Policyn tydliggör 

bland annat roller och ansvarsområden för nämnder, förvaltningar, 

systemansvarig och användare samt förklarar innebörden av klassning av 

informationssystem och säkerhetsklassad personal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 december 2020 § 264 

- Tjänsteskrivelse av säkerhetsstrateg den 12 november 2020  

- IT- och informationssäkerhetspolicy  

- Bilagor 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 

IT-chef 

__________  
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Dnr KS 2020/410 

KF § 212 Bildande av samverkansbolag - 
Nodena AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa beslutet från styrelsen i Stadsnät i 

Åmål AB gällande bildande av samverkansbolag Nodena AB. 

Sammanfattning av ärendet 

VD för Stadsnät i Åmål AB, Magnus, Dalsbo, föredrar ärendet för 

kommunfullmäktige. Styrelsen i Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, har fattat beslut om 

att godkänna att MittNät AB förvärvar 25 % av aktierna i ett nybildat bolag, 

Nodena AB samt att MittNät AB tillträder som part i aktieägaravtalet. Styrelsen 

föreslår att kommunfullmäktige fastställer styrelsens beslut.  

Stadsnät i Åmål AB, så som delägare i MittNät AB föreslås etablera ett samägt 

bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster; Kumbro AB med 

säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i 

Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av 

nationella operatörer. Syftet är att främja en hållbar och framtidssäker 

bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad konkurrens och andra mervärden 

för kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Beslutet i Stadsnät i Åmål AB förutsätter att MittNät AB:s styrelse fattar beslut 

om delägarskap i Nodena AB. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 december 2020 § 267 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 12 november 2020 

- Protokoll från SÅAB den 11 november 2020 

- Bilaga 1: Tjänsteskrivelse av VD SÅAB den 1 november 2020 

- Bilaga 2: Aktieägaravtal 

- Bilaga 3: Bolagsordning 

- Bilaga 4: Ägardirektiv 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2020/254 

KF § 213 Revidering av Revisionsreglementet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av 

revisionsreglementet. Reglementet gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare föreskrifter 

om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett 

revisionsreglemente. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med 

lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning 

m.m. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på 

granskningsarbetet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2020 § 165 att ge uppdrag till 

kommunledningskontoret att revidera revisionsreglementet för Åmåls kommun. 

Initiativet till revideringen av det nuvarande reglementet från 2007 togs av 

fullmäktiges presidium. Den främsta anledningen till en översyn är att 

reglementet ska överensstämma med den nya kommunallagen från 2018. Presidiet 

ser även värdet med att diskutera och utveckla revisionsreglementet för att lokalt 

tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer och dialog. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 december 2020 § 265 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 26 november 2020 

- Förslag till reviderat Revisionsreglemente den 26 november 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 214 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 3, 2020 

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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 oktober 2020 § 

151 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 8 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/484 

KF § 215 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till utsänt protokoll från direktionen i Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll i korthet Direktionen Fyrbodals kommunalförbund den 10 december 

2020 

__________  
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KF § 216 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog lämnar nedanstående meddelanden: 

- En revisionsrapport har lämnats in från kommunrevisionen till kommunstyrelsen 

om personalförsörjning och chefstillsättning. 

- Beslut om efterträdarval har inkommit från Länsstyrelsen efter Morgan 

Sundkvist (M) där Johan Bengtsson (M) utsetts till ny ledamot och Jörgen 

Eliasson (M) ny ersättare i kommunfullmäktige. 

- Information om arvoden 2021: ingen ny uppräkning. Samma arvoden som för 

2020 gäller tillsvidare. 

- Uppmaning till politiken att inkomma med inspel på den internationella strategin 

som ska revideras. 

__________  
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Dnr KS 2020/487 

KF § 217 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden - Malin 
Waern (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Malin Waern (M) gällande hennes uppdrag som 

ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Malin Waern 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/487 

KF § 218 Fyllnadsval av ersättare i välfärds- 
och arbetsmarknadsnämnden efter Malin 
Waern (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Ackerblad (M) som ersättare i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter Malin Waern (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Malin Waerns (M) avsägelse gällande hennes 

uppdrag som ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och ett fyllnadsval 

behöver hållas. Moderaterna föreslår att Camilla Ackerblad (M) väljs till ny 

ersättare i välfärds- och arbetsmarknadsnämnden efter Malin Waern (M). 

Beslutet skickas till 

Camilla Ackerblad 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/393 

KF § 219 Fyllnadsval av ledamot i Stadsnät i 
Åmål AB efter Morgan Sundkvist (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Sedanka (M) som ny ledamot i 

Stadsnät i Åmål AB efter Morgan Sundkvist (M). 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har godkänts av kommunfullmäktige gällande Morgan Sundkvists 

(M) uppdrag som ledamot i Stadsnät i Åmål AB och ett fyllnadsval behöver 

hållas. Moderaterna föreslår att Jan Sedanka (M) väljs som ny ledamot efter 

Morgan Sundkvist (M). 

Beslutet skickas till 

Jan Sedanka 

Stadsnät i Åmål AB 

Troman 

__________ 


