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Justeringens plats och tid stadshuset den 5 oktober 2021 kl 13:00 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 105–124 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Göran Karlsson 
  
  
Justerare  
 Anne Kaye                                                      Ulla Pettersson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-05 Datum då anslaget tas ned 2021-10-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

  

Plats och tid Aulan, Karlbergsgymnasiet, Ärendeforum kl. 10:15-11:40, 

Beslutssammanträde kl 13:00-15:39 
  
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 kommunchef, deltar från kl 13:00 
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Ledamöter Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S), deltar från kl 13:00 

Olof Eriksson (S) 

Michael Henriksson (S), deltar från kl 13:00 

Monica Lindstrand (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S), deltar från kl 13:00 

Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Peter Olsson (V), deltar från kl 13:00 

Robbin Larsson (V), deltar från kl 13:00 

Hassan Dalo (S), deltar från kl 13:00 

Michael Karlsson (M), deltar från kl 13:00 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

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

Kjell Kaså (C), deltar från kl 13:00 

Anders Bäckström (C) 

Tomas Lindström (TL), deltar från kl 13:00 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD), deltar från kl 13:00 

Linda Stenberg (SD), deltar från kl 13:00 

Lars Wising (SD), deltar från kl 13:00 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Göran Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
 

  
Tjänstgörande ersättare Carina Plate (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Jerry Saxin (S) 

Ulla Pettersson (S), ersätter Christer Örtegren (S) 

Niklas Karlsson (S), ersätter Tobias Holmberg (S) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 105 Val av justerare 5 

KF § 106 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 107 Tilläggsfinansiering av investeringsmedel till teknik- och fritidsnämnden för 

Fengersfors vattentorn 7 

KF § 108 Bekräftelse av borgensförbindelse - Kommuninvest 8 

KF § 109 Ansökan om lokalt partistöd 2021 samt redovisning av erhållet partistöd 2020 

- Vänsterpartiet 11 

KF § 110 Svar på motion om obligatoriskt språktest vid nyanställningar inom vård och 

omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 12 

KF § 111 Svar på motion om utredningsuppdrag till teknik- och fritidsnämnden gällande 

kommungemensamt system för fordon samt personal för sophämtning/slamtömning - 

Lars-Olof Ottosson (C) 14 

KF § 112 Svar på medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida längs med 

Strandgatan 16 

KF § 113 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 17 

KF § 114 Interpellation till välfärds- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ewa 

Arvidsson (S) om krav på utbildning eller arbetssökande vid försörjningsstöd - Ove 

Kaye (SD) 18 

KF § 115 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

gällande vad som händer med om- och tillbyggnad av Tösse skola - Lars Ottosson (C) 19 

KF § 116 Rapportering av ej verkställda beslut inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden kvartal 2 2021 20 

KF § 117 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden - Holger 

Danielsson (SD) 21 

KF § 118 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Holger 

Danielsson (SD) 22 

KF § 119 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 23 

KF § 120 Meddelanden 24 

KF § 121 Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Sandra 

Castro (M) 25 

KF § 122 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Sandra Castro 

(M) 26 

KF § 123 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden för (M) 27 
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KF § 124 Inlämnad motion om karens för förtroendevalda som övergår till att bli 

anställd i Åmåls kommun- Ove Kaye (SD) 28 
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KF § 105 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Anne Kaye (SD) och Ulla Pettersson (S). Justering kommer att 

vara i stadshuset tisdagen den 5 oktober 2021 kl 13:00. 

__________  
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KF § 106 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2021/220 

KF § 107 Tilläggsfinansiering av 
investeringsmedel till teknik- och 
fritidsnämnden för Fengersfors vattentorn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tilläggsbudget avseende 

investeringsmedel om 2 500 tkr gällande renovering av Fengersfors vattentorn. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 

vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 

upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 

nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 

uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på minst 50 år, krävs 

att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av tilläggsfinansiering uppgår 

till 2 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 25 augusti 2021 § 145 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 juni § 73 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 15 juni 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen 

VA-chef 

__________  
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Dnr KS 2021/255 

KF § 108 Bekräftelse av borgensförbindelse - 
Kommuninvest  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Att Åmåls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 februari 

2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Åmåls kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 

äger  företräda Åmåls kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Åmåls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

Att Åmåls kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari Åmåls kommuns ansvar gör Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och tillförordnad 

kommundirektör Jan-Erik Samuelsson att för Åmåls kommuns räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 

samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara, 

solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åmåls kommun utfärdade 

sin borgensförbindelse den 24 februari 2012. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 

borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 

av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 

således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftades genom beslut av 
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fullmäktige. Giltighetstiden för Åmåls kommuns borgensåtagande kommer 

således inom kort löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 

har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Åmåls kommun 

innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt 

därefter undertecknar ett separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 

detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartexponeringar avseende derivat 

(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 

Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Åmåls kommun 

undertecknade Regressavtalen den 24 februari 2012 och Garantiavtalen den 24 

februari 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 

därför, inom denna tid, bekräftas i enighet med vad som ovan angivits för 

borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmar har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 

således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast 

en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 

(”Bekräftelsen”).   

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 165 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 26 augusti 2021 

- Garantiavtal, Regressavtal och Borgensförbindelse från 2012 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Peter Stenberg (L), Lars-Olof Ottosson (C) och Ove Kaye 

(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun bekräftar att ingången 

borgensförbindelse av den 24 februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Åmåls 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller samt att Kommuninvest äger  företräda Åmåls kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

Att Åmåls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 
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Att Åmåls kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Åmåls kommun 

den 24 februari 2012, vari Åmåls kommuns ansvar gör Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och tillförordnad 

kommundirektör Jan-Erik Samuelsson att för Åmåls kommuns räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Kommunsekreterare 

__________  
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Dnr KS 2021/104 

KF § 109 Ansökan om lokalt partistöd 2021 
samt redovisning av erhållet partistöd 2020 - 
Vänsterpartiet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Vänsterpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från Vänsterpartiet för 2020 

års partistöd till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 

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

årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 

partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 

partiernas ställning i den lokala demokratin. 

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. 

Vänsterpartiet har inkommit med en redovisning och ansökan den 30 juni 2021. 

Övriga partier i Åmåls kommunfullmäktige fick sina ansökningar om partistöd 

behandlade av kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 166 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 5 juli 2021 

- Partistödsöversikt för 2021, version 2, juli 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2021/107 

KF § 110 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar inom vård och 
omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

förtydligande av vilka språkkrav på svenska som redan finns inom välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 

kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 

för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 

med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 

motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 

som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 

utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 

väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 

språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 

effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 

kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 

svenska språket. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som i sin 

beredning anser att motionen ska anses besvarad. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan genom bland annat 

så kallade språkombud samt att examensbevis med godkänt betyg i svenska krävs 

för tillsvidareanställning som omsorgspersonal. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 170 

- Skrivelse Utbildning och rekrytering av förvaltningschef välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen den 9 september 2021 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 66 

- Tjänsteskrivelse den 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef 

- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen 

besvarad.  

Michael Karlsson (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige hemställer åt välfärds- 

och arbetsmarknadsnämnden att skyndsamt formellt fastställa och förtydliga de 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-09-28  13 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

nu gällande rutiner och policys som innebär att för anställning inom välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens område krävs godkänt betyg i svenska 1. 

Hassan Dalo (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Karlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

förtydligande av vilka språkkrav på svenska som redan finns inom välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

Niklas Karlsson (S), Ove Kaye (SD) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till 

Karlssons (M) återremissyrkande. 

Under debatten ajourneras mötet kl 14:35-14:45 och kl 14:54-15:03. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det ena är förslaget 

från kommunstyrelsen att anse motionen besvarad. Till detta finns även ett 

tilläggsyrkande från Michael Karlsson (S). 

Det andra är förslaget från Michael Karlsson (M) om att ärendet ska 

återremitteras. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad kommundirektör 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________  
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Dnr KS 2019/100 

KF § 111 Svar på motion om 
utredningsuppdrag till teknik- och 
fritidsnämnden gällande kommungemensamt 
system för fordon samt personal för 
sophämtning/slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) lämnade den 19 februari 2019 in en motion i rubricerat 

ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av 

samverkansmöjligheter (fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt 

möjliga synergieffekter avseende fordon med andra kommunala verksamheter. 

Motionen har besvarats av teknik- och fritidsförvaltningen i och med uppdraget 

att utreda gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning. Ärendet 

återremitterades dock av kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning den 

17 februari 2021 då man ansåg att beslutet inte berörde den del av motionen som 

berör slamtömning. 

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande 

fordon och personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är 

liten då båda verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan 

samla in både kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv 

effekt under semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 

Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 

renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 

effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 

påbyggnad, som används idag. 

Inom förvaltningens gatuverksamhet används idag redan lastväxlarfordon i stor 

utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 

verksamheten. 

På sitt sammanträde den 22 juni 2021 (§ 66) behandlade teknik- och 

fritidsnämnden ärendet och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen som besvarad. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 25 augusti 2021 § 146 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 66 
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- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

__________  
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Dnr KS 2020/75 

KF § 112 Svar på medborgarförslag om trottoar 
på Kungsbergets östra sida längs med 
Strandgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna till teknik- och fritidsförvaltningen att 

ta fram lösningar på en fortsättning av den planerade trottoaren så att fotgängare 

kan ta sig vidare från gångvägen utan att behöva gå ut i körbanan. Den föreslagna 

trottoaren ska också kompletteras med ett övergångställe från trappan upp mot 

Kungsberget, till den existerande gångvägen längs vattnet vid B-hamnen. 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare inkom den 18 februari 2020 med ett medborgarförslag till Åmåls 

kommun med önskemål om att en förlängning av trottoaren längs Strandgatan på 

Kungsbergets östra sida ska byggas.  

På senare år har flera åtgärder utförts på Kungsberget. Trappan har restaurerats, 

informationsskyltar har satts upp, belysningen är utbytt och pergola har anlagts. 

Kungsberget har stärkts som besöksmål och det ställer högre krav på 

tillgängligheten till platsen.  

På Kungsbergets östra sida mot Strandgatan saknas idag en trottoar från infarten 

till Skooghs kranar och ca 100 meter söderut. Idag är gående tvingade att gå i 

körbanan för att nå den trappan upp till Kungsberget som ansluter på samma sida.  

Teknik- och fritidsnämnden har berett medborgarförslaget och föreslår att detta 

ska bifallas. Gatuenheten delar förslagsställarens uppfattning om att en 

förlängning av trottoaren innebär en mer trafiksäker miljö för besökare i området. 

Förlängningen är på cirka 100 meter och arbetet planeras att utföras under år 

2022. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 25 augusti 2021 § 147 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 18 augusti 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 69 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 

- Medborgarförslag den 18 februari 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Gatuchefen 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2021/267 

KF § 113 Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdatum för kommunfullmäktige år 

2022 är: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

25 - 29 26 24 14 

            

Juli Augusti September Oktober November December 

- - 27 18 22 13 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. För år 2022 föreslås nio sammanträden hållas på tisdagar. Ett möte 

har planerats in i oktober då nyvalda fullmäktige sammanträder för första gången. 

Februari, juli och augusti är mötesfria. 

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 24 augusti 2021 §100 börjar 

fullmäktiges sammanträden kl 13:00. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 september 2021 § 167 

- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktigeordförande den 8 september 

2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, styrelse, bolag 

Förvaltningschefer, stabschefer 

Lokalbokning 

__________  
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Dnr KS 2021/280 

KF § 114 Interpellation till välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Ewa 
Arvidsson (S) om krav på utbildning eller 
arbetssökande vid försörjningsstöd - Ove Kaye 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Ove Kaye (SD) ställd till ordförande i 

välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Ewa Arvidsson (S). Interpellanten önskar 

få svar på om det finns krav på att utbilda sig eller söka jobb för att komma i egen 

försörjning om och när man uppbär försörjningsstöd, samt om det är så, hur 

hanterar förvaltningen personer som uppbär försörjningsstöd men som vägrar att 

försöka att se till att komma i egen försörjning. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation av Ove Kaye (SD) den 20 september 2021 

Beslutet skickas till 

Ewa Arvidsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2021/285 

KF § 115 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) gällande vad 
som händer med om- och tillbyggnad av Tösse 
skola - Lars Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Lars Ottosson (C) ställd till kommunstyrelsens 

ordföranden Michael Karlsson (S). Interpellanten ställer frågan om vad som 

händer med om- och tillbyggnaden av Tösse skola. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Lars Ottosson (C) den 27 september 2021 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 116 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 2 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

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

funktionshindrade (LSS). 

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

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

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

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För andra kvartalet 2021 rapporterades sex beslut gällande SoL äldreomsorg. Av 

besluten har tre beslut verkställts. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2021 § 

91 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 19 augusti 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/279 

KF § 117 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden - Holger 
Danielsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har inkommit från Holger Danielsson (SD) gällande hans uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Holger Danielsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/279 

KF § 118 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Holger Danielsson 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Annica Andersson (SD) som ny ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden efter Holger Danielsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna avsägelsen från Holger Danielsson 

(SD) gällande uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. 

Sverigedemokraterna föreslår att ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden är 

Annica Andersson (SD). 

Beslutet skickas till 

Annica Andersson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/73 

KF § 119 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) informerar i stora drag om ärenden på 

direktionsmötet med Fyrbodals kommunalförbund. 

__________  
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KF § 120 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschef Björn Skog informerar om att Länsstyrelsen i Västra 

Götaland har upphävt delar av Åmåls kommuns lokala ordningsföreskrifter vilka 

antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2021 § 75. Kommunledningskontoret 

kommer att söka kontakt med rättschefen på Länsstyrelsen för att finna 

möjligheter till gemensamt fördjupat samråd om ordningsföreskrifterna innan de 

beslutas av kommunfullmäktige. 

__________  
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Dnr KS 2021/286 

KF § 121 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden - Sandra Castro 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Castro (M) har inkommit med en avsägelse gällande hennes uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Sandra Castro 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/286 

KF § 122 Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Sandra Castro (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Martin Nylander (M) som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Sandra Castro (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna avsägelsen gällande Sandra 

Castros (M) uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ett 

fyllnadsval behöver hållas. 

Moderaterna föreslår att den nuvarande ersättaren i barn- och utbildningsnämnden 

Martin Nylander (M) väljs till ordinarie ledamot i nämnden. 

Beslutet skickas till 

Martin Nylander 

Barn-och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/286 

KF § 123 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Eva-Britt Karlsson (M) som ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden efter Martin Nylander (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att välja ersättaren Martin Nylander (M) till 

ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige behöver 

därmed förrätta ett fyllnadsval för att utse en ny ersättare i berörd nämnd. 

Moderaterna föreslår att Eva-Britt Karlsson (M) ska väljas till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden efter Martin Nylander (M). 

Beslutet skickas till 

Eva-Britt Karlsson (M) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Troman 

__________  
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Dnr KS 2021/287 

KF § 124 Inlämnad motion om karens för 
förtroendevalda som övergår till att bli anställd 
i Åmåls kommun- Ove Kaye (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ove Kaye (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att lämplig förvaltning 

får i uppdrag att ta fram policys eller riktlinjer gällande karens för förtroendevalda 

som övergår till att ta anställning inom någon av förvaltningarna inom 

kommunen, i syfte att undvika någon form av jävssituation. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Ove Kaye (SD) den 27 september 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige remitterar motionen till 

kommunstyrelsen för beredning, vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________ 


