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KF § 35 Avsägelse av uppdrag  (1:e vice ordförande valnämnden, ledamot teknik- och 

fritidsnämnden, suppleant SÅAB, suppleant ÅKAB, ledamot 

kommunfullmäktigberedningen, nämndeman i tingsrätten) - Christina Johansson (V) 32 
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KF § 14 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Lars Wising (SD) och Barbro Axelsson (S). Justering kommer 

att vara i stadshuset tisdag 6 april 2021 kl 13.00. 

__________  
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KF § 15 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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Dnr KS 2020/113 

KF § 16 Information: Aktuellt läge gällande 
covid-19 i Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsstrateg Daniel Andersson informerar om aktuellt läge för covid-19 i 

Sverige, regionen och Åmål. 

__________  
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Dnr KS 2021/64 

KF § 17 Revidering av livsmedels- och 
måltidspolicy för Dalslandskommunerna samt 
Säffle kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Livsmedels- och måltidspolicy för Åmåls 

kommun. Policyn är gemensam för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla från och med 2022 och ersätter tidigare 

Livsmedels- och måltidspolicy antagen den 27 april 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar att första meningen i andra stycket om Pedagogiska 

måltider ändras till "Skolans lunch bör vara schemalagd...". 

Sammanfattning av ärendet 

Kostchef Elisabeth Eskfelt och måltidsutvecklare Tony Lundin föredrar ärendet 

för kommunfullmäktige. 

Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra upphandlingar, 

inköp och måltidsplanering för kommunens samtliga verksamheter som hanterar 

mat och livsmedel. 

För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att vi tar hänsyn till hur våra 

inköp och vår måltidsproduktion påverkar klimatet, miljön, djurskydd och 

biologisk mångfald. 

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen för år 2022 har kostchefer i 

upphandlingsnätverket Dalslandskommunerna och Säffle kommun tagit fram 

underlag till en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy utifrån uppdaterade 

riktlinjer och rekommendationer. 

Livsmedels- och måltidspolicyn ska gälla from 2022 och ersätter tidigare antagen 

Livsmedels- och måltidspolicy KF §73 2017-04-27. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 mars 2021 § 49 

- Tjänsteskrivelse av Elisabeth Eskfelt den 19 februari 2021 

- Livsmedels- och måltidspolicy 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) ändringsyrkar att första meningen i andra stycket om Pedagogiska 

måltider ändras till "Skolans lunch bör vara schemalagd...". 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta det nya 

förslaget till livsmedels- och måltidspolicy. Han yrkar även bifall till Saxins (S) 

ändringsyrkande. 
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Ove Kaye (SD) ändringsyrkar enligt följande: I förslaget på Livsmedels och 

måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle finns under stycket 

specialkost en skrivning om att: Vi erbjuder specialkost och konsistensanpassad 

mat om medicinska, etiska eller religiösa skäl föreligger. Medicinskt anpassad 

kost självklart, men Sverigedemokraterna anser inte att det finns anledning att 

erbjuda etisk eller religiös anpassad kost. Därför yrkar vi på att skrivningen om 

etisk och religiös anpassad kost stryks ur policyn. 

Kaye (SD) yrkar även bifall till Saxins (S) ändringsyrkande. 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Han 

yrkar även bifall till Kayes (SD) ändringsyrkande.   

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Saxins (S) 

ändringsyrkande. 

Lotta Robertsson-Harén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen. 

Det finns även två ändringsyrkanden dels från Saxin (S), dels från Kaye (SD). 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen att först ta ställning till 

förslaget från kommunstyrelsen, för att sedan ta ställning till ändringsyrkandena 

en åt gången. 

Ordföranden inleder med att fråga kommunfullmäktige om förslaget från 

kommunstyrelsen kan godkännas, vilket kommunfullmäktige gör. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Saxins (S) 

ändringsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige bifaller Saxins 

(S) ändringsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kayes (SD) 

ändringsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige avslår Kayes 

(SD) ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kostchefen 

Säffle kommun 

Bengtsfors kommun 

Melleruds kommun 

Färgelanda kommun 

Dals-Eds kommun 

__________  
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Dnr KS 2019/272 

KF § 18 Svar på medborgarförslag om 
återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 
Sten Lindström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betrakta medborgarförslaget som besvarat och 

uppdra åt den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en prioriterad 

handlingsplan för utveckling av centrala Åmål ur trafik- och stadsmiljöhänseende 

att särskilt beakta de idéer som framförs i medborgarförslaget samt att betrakta 

Hjeltegatan som en del av centrum som bör vara särskilt prioriterad.  

Kommunfullmäktige önskar också att arbetsgruppen beaktar relevant forskning 

om centrumnära, urban trädplantering samt att gruppen i sitt förslag, om möjligt, 

tar hänsyn till pollinerande insekter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström lämnade in ett medborgarförslag till Åmåls kommun den 10 juli 

2019. Det Lindström föreslår är att Hjeltegatans tidigare så praktfulla rönnallé ska 

återplanteras, genom ett uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen. Valet av träd 

behöver inte vara rönn utan Lindström föreslår att förvaltningen låter sig 

inspireras av de vackert blommande träden vid järnvägsstationen.  

I sin skrivelse påminner också Sten Lindström om forna glansdagar då allén var 

välmående, samt om de idéer om ”gröna stråk” som togs fram under dåvarande 

stadsarkitekt Peeter Särgs tid, på 1990-talet. 

Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden som berett det 

och beslutat i ärendet på sitt möte den 17 november 2020 (§ 103). Nämnden 

instämmer i förslaget men påtalar att gatan har andra brister, som exempelvis 

belysningen. Dessa brister bör åtgärdas i ett samlat grepp. Nämnden föreslår att 

kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som besvarat och att nämnden 

utreder återplantering och annan upprustning under 2022, då medel finns avsatta 

för ändamålet. Kommunledningskontoret yttrade sig och föreslog att den 

arbetsgrupp som arbetar med en handlingsplan för centrums utveckling ska beakta 

de idéer som framförs i medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari2021 § 34 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 8 december 2020 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 

november 2020, § 103 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 
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Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Samhällsbyggnadsenheten 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2020/420 

KF § 19 Svar på medborgarförslag om 
förbättring av väg till kommunala 
fastigheter/anläggningar - Sten Lindström  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsenheten och 

teknik- och fritidsförvaltningen att i samband med ombyggnaden av Tösse skola 

åtgärda trafikproblemen i anslutning till skolans infart. Uppdraget innefattar att 

åtgärda parkeringssituationen för Tösse skola och Tössevallen. 

Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström har den 12 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag. 

Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra 

Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår även att 

Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätervägen på sträckan väg 2244 till 

infarten till Tösse IFs klubbstuga, inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen. 

Utöver detta vill Lindström att ett staket med cirka två meters höjd monteras 

utmed den sida av parkeringsplatsen som vetter mot Tössevallen för att skydda 

parkerade bilar i samband med fotbollsträningar och matcher. 

Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

där samhällsbyggnadsenheten har berett ärendet.  

Tösse skola har tidigare haft egen infart från väg 2244. Efter att förändringar av 

tillfarten genomförts går numera all trafik till skolan och Tössevallen via 

Frillsätersvägen, en enskild grusväg. In- och utfart på Frillsätersvägen är inte 

trafiksäker eftersom sikten är skymd av ett backkrön. Tössevallens parkering 

används av skolans personal vilket medför att besökande till Tössevallen 

använder parkeringsplats avsedd för skolskjutsar. 

Trafiksäkerheten i anslutning till skolans infart har väsentligt förvärrats efter att 

Skolvägen stängts. Med anledning av detta krävs en omfattande åtgärd för att 

säkerställa tryggheten för bilister och barn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari2021 § 36 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 7 januari 2021 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/38 

KF § 20 Svar på motion om IT-policy - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betrakta motionen som besvarad med hänvisning 

till att arbete i motionens riktning redan igångsatts genom framtagandet av IT- 

och informationssäkerhetspolicyn, tidigare politiska beslut om investeringar i IT 

samt  IT-enhetens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 27 januari 2020 med en motion. Förslaget i 

motionen är att ge IT-enheten i uppdrag att ta fram en IT-policy med riktlinjer för 

IT-investeringar som underlättar för verksamheterna och deras eget uppdrag. IT-

enheten föreslås vidare i samverkan med kommunens förvaltningar ta fram 

”standardiserade kostnadseffektiva hårdvaru- och mjukvarulösningar som ska 

täcka de olika funktionella behoven och minimera antalet speciallösningar”. 

Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till 

kommunstyrelseförvaltningen där den beretts av IT-chefen samt kansli- och 

utredningsenheten. 

Sedan motionen från Lars-Olof Ottosson inkom, har mycket hänt på Åmåls 

kommuns IT-enhet. En ny IT-chef har tillträtt och olika genomlysningar av 

organisationens förutsättningar samt förmåga att leverera IT-lösningar till 

verksamheterna, kan sägas ha genomförts. 

Dessa omständigheter har gjort att många stenar har vänts och flera angelägna 

förbättringsområden har identifierats. Den nye IT-chefen föreslog under hösten 

2020 en rad insatser och investeringar för att ta ett rejält kliv i den digitala 

utvecklingen. Dessa förslag bifölls också av en bred politisk uppslutning från 

både majoritet och oppositioner. Fram till halvårsskiftet 2021 pågår dessa 

utvecklingsarbeten med full kraft och nya utvecklingsområden utreds 

kontinuerligt och förväntas formaliseras i politiska ärenden att behandla för 

kommunstyrelse och möjligen även kommunfullmäktige i framtiden. 

Utöver vad som beskrivs ovan har också förvaltningen, under ledning av E-rådet 

och med anledning av en relativt skarp revisionsrapport, tagit fram en IT- och 

informationssäkerhetspolicy. Denna beslutades av kommunfullmäktige på 

sammanträdet den 15 december 2020 (§ 211). 

Även om inte denna policy i huvudsak uppehåller sig vid det tjänsteutbud som 

står i fokus i Lars-Olof Ottossons motion, innehåller den beslut om inriktning som 

harmonierar med motionären. 

En central fråga för kommunen att ta ställning till och som befinner sig helt i linje 

med motionen är leveranser av datorutrustning. I dagsläget har kommunen 
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centraliserade inköp och iordningställande av all IT-utrustning. Även support och 

service sker i egen regi. 

IT-enheten avser att inom de närmaste 18 månaderna komma med sitt förslag på 

hur den framtida hanteringen ska ske. Ett starkt spår som för närvarande utreds är 

leasing av all hårdvara som datorer, läsplattor och telefoner. Om detta blir 

verklighet kommer en sådan hård standardisering som motionären efterlyser att 

ske. När den framtida hanteringen har utretts färdigt, kommer ett 

inriktningsförslag att läggas fram för politiken att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari 2021 § 32 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

dels kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att betrakta 

motionen som besvarad, dels Törnells (KD) yrkande att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

IT-enheten 

__________  
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Dnr KS 2021/68 

KF § 21 Tilläggsbudget investeringar 2021 (ej 
genomförda 2020) för Åmåls kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsbudget avseende investering 

från 2020 års budget överförd till 2021 för Åmåls kommun enligt följande: 

 

1. Till kommunstyrelsen   4 895 000 kronor 

2. Till barn- och utbildningsnämnden   395 000 kronor  

3. Skattefinansierad tilläggsbudget till  

teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål  846 000 kronor  

4. Avgiftsfinansierad tilläggsbudget till  

teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål  987 000 kronor  

5. Till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 276 000 kronor  

6. Till överförmyndarnämnden   215 000 kronor  

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 2020 till 2021. 

I enlighet med kommunens regler för tilläggsinvesteringar ska en årlig översyn 

göras av samtliga budgeterade men ej genomförda investeringar. De 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 2020 till 2021. Sammanställning över investeringsbehov och 

motiveringar presenteras i bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 mars 2021 § 56 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 25 februari 2021 

- Bilaga investeringsäskande (ej genomförda 2020) den 23 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelseförvaltningen och berörda nämnder 

__________  
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Dnr KS 2020/239 

KF § 22 Program för uppföljning av privata 
utförare  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare. 

Sammanfattning av ärendet 

I en revisionsrapport från år 2020 konstateras att Åmåls kommun saknar ett 

program för mål och uppföljning av privata utförare och kommunrevisionen 

rekommenderade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till program. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2020 att uppdra 

till kommunledningskontoret att ta fram ett ta fram ett program med mål och 

riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 mars 2021 § 55 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 februari 2021 

- Program för uppföljning av privata utförare 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef 

Tf kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/397 

KF § 23 Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
och riksfärdtjänst inklusive taxa för färdtjänst 
och riksfärdtjänst  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer samt taxa för färdtjänst och 

riksfärdtjänst i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Då kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen beslutat om tre zoner i 

den allmänna kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut om 

beräkning av egenavgift för anropsstyrd trafik, det vill säga färdtjänst. 

Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell försvinner 

då nuvarande taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot 

kollektivtrafiken.  

I det beslut som fattats av kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer tre zoner 

att gälla inom Västra Götaland. Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och 

Öckerö. Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 

Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner 

inom Västra Götaland vilket inkluderar Sotenäs kommun. Sammanfattningsvis 

innebär det att nuvarande drygt 70 zoner slås ihop till tre. Ny prissättning per zon 

kommer då att gälla. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresetanter från 

Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller och 

genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 

beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med 

avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska 

sträva mot harmoniserade regelverk. Ett beräkningssätt med avståndsbaserad 

avgift med startavgift och därefter kronpåslag per kilometer är det alternativ till 

förslag som gemensamt presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.  

Ändringar i riktlinjerna gäller bland annat även handläggningstid/ansökan vid 

riksfärdtjänst samt hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 mars 2021 § 53 

- Tjänsteskrivelse av färdtjänsthandläggare den 11 mars 2021 

- Förslag till ny riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst med förändringar 

markerade med rött typsnitt 

- Antagen riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 1 januari 2019 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att anta reviderade 

riktlinjer samt taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Beslutet skickas till 

Färdtjänsthandläggare 

__________  
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Dnr KS 2020/480 

KF § 24 Revisionsrapport: Granskning av 
personalförsörjning och chefstillsättning  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Rune Johansson från kommunrevisionen presenterar revisionsrapporten för 

kommunfullmäktige. 

KPMG fick av Åmåls kommuns revisorer i uppdrag att översiktligt granska 

personalförsörjning och chefstillsättning. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 

år 2020. KPMG fastslog i rapporten att de anser att det finns brister i 

kommunstyrelsens strategiska arbete med kompetensförsörjning. Det konstateras 

att det saknas en kompetensförsörjningsplan trots att reglementet kräver det. 

KPMG konstaterar att bestämmelser om beslut och villkor vid anställning av 

chefer inom kommunen och de gemensamma nämnderna är ändamålsenliga. 

Revisorerna har summerat sina iakttagelser och bedömningar och lämnat 

granskningsrapporten i sin helhet samt rekommendationer i brev till 

kommunstyrelsen den 2 december 2020. Kommentarer från kommunstyrelsen 

angående revisorernas iakttagelser och rekommendationer har överlämnats till 

kommunrevisionen. Kommunstyrelsens bedömning är att insatser genomförts och 

kommer att genomföras enligt revisionens iakttagelser och rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 17 mars 2021 § 61 

- Tjänsteskrivelse av personalchef den 25 februari 2021 

- Yttrande  

- Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning och chefstillsättning 

den 2 december 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Personalchef 

Tf kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/271 

KF § 25 Återrapport: Svar på medborgarförslag 
om åtgärder för att bekämpa jättebjörnloka - 
Håkan Sandberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger återrapporteringen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag lämnades in av Håkan Sandberg gällande att kommunen ska 

ta fram en bekämpningsplan för den invasiva arten jättebjörnloka. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen samt att 

delegera till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunstyrelsen har beslutat 

att bifalla förslaget. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsen sen 10 februari 2021 § 37 

- Plan för bekämpning av jätteloka och jättebalsamin 2021-2030 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 12 januari 2021 

- Medborgarförslag från Håkan Sandberg den 29 juni 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till att kommunfullmäktige lägger 

återrapporteringen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Klimat- och miljöstrateg 

__________  
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Dnr KS 2021/76 

KF § 26 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) gällande förtroende - Kjell Kaså 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Kjell Kaså (C), Leif Aronsson (C), Ulla Berne (M), 

Ann Ottosson (M), Peter Stenberg (L), Christer Törnell (KD), Ove Kaye (SD) och 

Lars Wising (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

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

ordförande Michael Karlsson (S). Interpellationen handlar om förtroende för 

majoritetens politik i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Kjell Kaså (C) den 4 mars 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar att hon finner sig lagligen förhindrad att framställa 

proposition på om interpellation får ställas. Hon finner att interpellationen saknar 

sakinnehåll och ligger utanför kommunfullmäktiges befogenheter och därmed inte 

är förenlig med kommunallagen. 

Omröstning 

Omröstning begärs gällande ordförandens propositionsvägran. 

Ordföranden förklarar att den som bifaller ordförandens propositionsvägran röstar 

JA, den som avslår ordförandens propositionsvägran röstar NEJ. 

Ja-röster: 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Christer Örtegren (S) 
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Göran Karlsson (S) 

Lotta Robertsson-Harén (MP) 

Nej-röster 

Ulla Berne (M) 

Ann Ottosson (M) 

Christer Törnell (KD) 

Kjell Kaså (C) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Leif Aronsson (C) 

Med 10 Ja-röster mot 8 Nej-röster konstaterar ordföranden att 

kommunfullmäktige bifaller ordförandens propositionsvägran. 

__________  
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Dnr KS 2021/100 

KF § 27 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) angående gemensamma 
samarbeten med andra kommuner - Peter 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Peter Stenberg (L) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). Interpellationen handlar om nyttan med Åmåls 

kommuns samarbeten med andra kommuner och organisationer. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 18 mars 2021 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om interpellationen får ställas vilket kommunfullmäktige 

godkänner. 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 28 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 4, 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporteringen 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 25 februari 2021 § 

21 

- Tjänsteskrivelse av biträdande förvaltningschef den 17 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-30  26 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/73 

KF § 29 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till protokollet från direktionen i Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Direktionsmötet i korthet den 11 februari 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/83 

KF § 30 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden och ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - 
Lisa Malm (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Malm (MP) har avsagt sina uppdrag som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

Lisa Malm 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/83 

KF § 31 Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Lisa 
Malm (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Karin Dahl (MP) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen för Lisa Malm (MP) gällande 

uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott. Ett fyllnadsval behöver genomföras. 

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige väljer Karin Dahl (MP). 

Beslutet skickas till 

Karin Dahl 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/99 

KF § 32 Avsägelse av uppdrag som ledamot 
tillika ordförande i Stadsnät i Åmål AB - Niklas 
Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i 

Stadsnät i Åmål AB. 

Beslutet skickas till 

Niklas Karlsson (S) 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2021/99 

KF § 33 Fyllnadsval av ledamot tillika 
ordförande i Stadsnät i Åmål AB efter Niklas 
Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Susanne Korduner (S) till ledamot tillika 

ordförande i Stadsnät i Åmål AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Niklas Karlssons (S) avsägelse som ledamot 

tillika ordförande i Stadsnät i Åmål AB. Ett fyllnadsval behöver genomföras. 

Socialdemokraterna föreslår Susanne Korduner (S). 

Beslutet skickas till 

Susanne Korduner 

Stadsnät i Åmål AB 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2020/232 

KF § 34 Fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden efter Niklas Karlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Gustav Zander (S) till ny ersättare i teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Karlsson (S) valdes till ordinarie ledamot i teknik- och fritidsnämnden från 

att tidigare ha varit ersättare. Ett fyllnadsval behöver hållas för att välja ny 

ersättare. Socialdemokraterna föreslår Gustav Zander (S) till ny ersättare i teknik- 

och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Gustav Zander 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/88 

KF § 35 Avsägelse av uppdrag  (1:e vice 
ordförande i valnämnden, ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden, suppleant i SÅAB, suppleant i 
ÅKAB, ledamot i 
kommunfullmäktigberedningen, nämndeman i 
tingsrätten) - Christina Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Christina Johanssons (V) uppdrag som 

1:e vice ordförande valnämnden, ledamot i teknik- och fritidsnämnden, suppleant 

i Stadsnät i Åmål AB, suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och som 

ledamot i kommunfullmäktigberedningen. 

Kommunfullmäktige beslutar att Christina Johansson (V) har kvar sitt uppdrag 

som nämndeman i tingsrätten för Åmåls kommun under resten av 

tjänstgöringstiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Christina Johansson (V) har avsagt sig sina uppdrag som 1:e vice ordförande i 

valnämnden, ledamot i teknik- och fritidsnämnden, suppleant i Stadsnät i Åmål 

AB, suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB, ledamot i 

kommunfullmäktigberedningen och som nämndeman i tingsrätten. 

Christina Johansson (V) har efter att hon lämnat in avsägelsen meddelat att hon 

vill ha kvar sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten och att hon kommer att 

kunna delta vid de sammanträden som följer av uppdraget som nämndeman trots 

att hon flyttar till annan kommun. 

Enligt 4 kap 8 § rättegångsbalken kan kommunfullmäktige besluta att en 

nämndeman som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får ha 

kvar sitt uppdrag under resten av tjänstgöringstiden. 

Beslutet skickas till 

Christina Johansson 

Tingsrätten i Vänersborg 

Stadsnät i Åmål AB 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Teknik- och fritidsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/88 

KF § 36 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden efter Christina Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Göran Alexandersson (V) som ny ledamot 

i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Christina Johanssons (V) avsägelse gällande 

hennes uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår Göran Alexandersson (V). 

Beslutet skickas till 

Göran Alexandersson (V) 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/88 

KF § 37 Fyllnadsval av ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i valnämnden efter Christina 
Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Rörström (V) till ny ledamot 

tillika förste vice ordförande i valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Christina Johanssons (V) avsägelse gällande 

hennes uppdrag som ledamot tillika förste vice ordförande i valnämnden. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår Jeanette Rörström (V). 

Beslutet skickas till 

Jeanette Rörström 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/88 

KF § 38 Fyllnadsval av ledamot i 
kommunfullmäktigeberedningen efter Christina 
Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Olsson (V) som ny ledamot i 

kommunfullmäktigeberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har godkänt Christina Johanssons (V) avsägelse gällande 

hennes uppdrag som ledamot i kommunfullmäktigeberedningen. Ett fyllnadsval 

behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår Peter Olsson (V). 

Beslutet skickas till 

Peter Olsson 

Troman 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-03-30  36 (36) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2021/107 

KF § 39 Inlämnad motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar inom vård och 
omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Ove Kaye (SD) där han föreslår att det införs 

obligatoriskt språktest vid nyanställningar inom vård och omsorg. Ove Kaye (SD) 

presenterar kort innehållet i motionen för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Motion den 30 mars 2021 av Ove Kaye (SD) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Motionären 

__________ 


