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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 196 - 218 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Lotta Robertsson Harén 

  

  

Justerare  

 Michael Karlsson (M) Cecilia Gustafsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdesdatum 2018-10-31 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-14 Datum då anslaget tas ned 2018-12-05 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–20:07 

  

Ledamöter Se nästa sida. 

  

Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 

  

Ersättare Se nästa sida. 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, tf kommunchef 

Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ledamöter Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Johan Paulsson (M) 

Morgan Sundkvist (M) 

Anders Bäckström (C) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Kjell Kaså (C) 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Åsa Mohlin (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), ordförande 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Jimmy Zegolsson (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 

Tomas Lindström (TL) 
  
Tjänstgörande ersättare Lena Hesselroth (L), ersätter Peter Stenberg (L) 

Ola Jaber (S), ersätter Fredrik Bengtsson (S) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 196 Upprop 5 

KF § 197 Val av justerare 6 

KF § 198 Godkännande av ärendelista 7 

KF § 199 Systematiskt kvalitetsarbete och tillämpning av visionsstyrningsmodellen i 

Åmåls kommun 8 

KF § 200 Svar på medborgarförslag om namnbyte av gata - Anita K. Alexandersson 9 

KF § 201 Svar på medborgarförslag - Digitalisering av gamla åmålsbilder - Hans 

Wikström 10 

KF § 202 Svar på medborgarförslag - området vid Södra hamnplan - revidera 

projektansökan för utvecklingsplan för området - Lisbeth Vestlund 11 

KF § 203 Obesvarade motioner och medborgarförslag oktober 2018 12 

KF § 204 Sammanträdesdatum 2019 för kommunfullmäktige 13 

KF § 205 Yttrande över revisionsrapport - Granskning avseende investeringsprocessen 14 

KF § 206 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) om resa till Skottland - Tomas Lindström (TL) 16 

KF § 207 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

(S) om inköp av vägsalt - Tomas Lindström (TL) 17 

KF § 208 Inlämnat medborgarförslag om fler parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och 

Sofiagatan - Hans-Peter Sörensen 18 

KF § 209 Meddelanden 19 

KF § 210 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

överskottsvärme från ishallens kylkompressorer - Tomas Lindström (TL) 20 

KF § 211 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om kommunens 

leasing av bilar - Tomas Lindström (TL) 21 

KF § 212 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

hyreskontrakt för moduler vid Rösparksskolan - Tomas Lindström (TL) 22 

KF § 213 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

Måkebergsplan- Tomas Lindström (TL) 23 

KF § 214 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

beslut gällande kommunfullmäktiges möten på dagtid - Tomas Lindström (TL) 24 

KF § 215 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

valet - Tomas Lindström (TL) 25 

KF § 216 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) om 

att ställa frågor om vård i Åmål- Tomas Lindström (TL) 26 
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KF § 217 Motion om att inrätta ett politiskt organ i Åmåls kommun som endast arbetar 

med att minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas Lindström (TL) 27 

KF § 218 Fyllnadsval av uppdrag som nämndeman efter Göran Wessberg (L) 28 
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KF § 196 Upprop 

Kommunfullmäktiges beslut 

Samtliga närvarande är uppropade och uppropet avslutas. 

__________  
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KF § 197 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver ordföranden väljs Cecilia Gustafsson (S) och Michael Karlsson (M) som 

justerare. 

__________  
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KF § 198 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/157 

KF § 199 Systematiskt kvalitetsarbete och 
tillämpning av visionsstyrningsmodellen i 
Åmåls kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar och lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklarna Lena Björk och Pia Carlsson föredrar ärendet. I 

dokumentet ”Tillämpning av visionsstyrningsmodellen” beskrivs principerna för 

styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll av kommunens 

verksamhet. 

Visionsstyrningsmodellen utgår från kommunens vision och värdeord och är till 

för att genomföra de politiska ambitionerna, genom att systematiskt styra och 

följa upp verksamheten och på så sätt säkerställa kvaliteten i tjänster och service 

till medborgare och företag. 

Dokumentet ger även en återkoppling av kommunrevisorernas uppmaning att 

utveckla målarbetet. Visionsstyrningsmodellen beskriver arbetssätt för planering 

och uppföljning av målarbetet, bidrar till att målarbetet kontinuerligt utvecklas 

och att det digitala stödet för planering och uppföljning förbättras. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 229 

- Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Pia Carlsson och Lena Björk den 

20 september 2018 

- Tillämpningen av visionsstyrningsmodellen 

- Bilaga Definitioner 

Beslutet skickas till 

- Verksamhetsutvecklarna 

- Kommunchef 

__________
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Dnr KS 2018/24 

KF § 200 Svar på medborgarförslag om 
namnbyte av gata - Anita K. Alexandersson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat och att del av 

Mellanbrogatan vid Vågmästaregården mellan Kyrkogatan och Mellanbrogatan 

ges namnet Ida Bäckmanns gata. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag från Anita K Alexanderson föreslås det att den östra delen 

av Mellanbrogatan vid Vågmästaregården, mellan Kyrkogatan och Mellanbron 

ges namnet Ida Bäckmanns gata. Ida Bäckmann var lärarinna, journalist och 

författare och föddes 1867 i Åmål. 

Teknik- och fritidsnämnden har berett ärendet (TFN § 84) föreslår att del av 

Mellanbrogatan vid Vågmästaregården mellan Kyrkogatan och Mellanbrogatan 

ges namnet Ida Bäckmanns gata. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 231 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 21 augusti 2018 (TFN § 84) 

- Tjänsteyttrande från förvaltningschef Helen Halvardsson och gatuchef Niklas 

Ekberg den 14 augusti 2018 

- Medborgarförslag från Anita K. Alexandersson inkom 15 januari 2018 

Yrkande 

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

medborgarförslaget besvarat och att Mellanbrogatan vid Vågmästaregården 

mellan Kyrkogatan och Mellanbrogatan ges namnet Ida Bäckmanns gata. 

Tomas Lindström (TL) yrkar att Mellanbrogatan vid Vågmästaregården mellan 

Kyrkogatan och Mellanbrogatan ges namnet Sune Tholins gata. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förslaget från 

kommunstyrelsen som bifallits av Michael Karlsson (S) samt förslaget från 

Tomas Lindström (TL). 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________
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Dnr KS 2016/415 

KF § 201 Svar på medborgarförslag - 
Digitalisering av gamla åmålsbilder - Hans 
Wikström 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat då kommunen 

redan arbetar i medborgarförslagets anda. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 november 2016 inkom Hans Wikström med ett medborgarförslag 

gällande digitalisering av gamla åmålsbilder. Medborgarförslaget syftar till att 

äldre bilder på Åmål med omnejd samlas in och att dessa, tillsammans med de 

bilder som redan finns hos Åmåls kommun, digitaliseras och offentliggörs genom 

att bilderna publiceras på kommunens hemsida. 

Förslagsställaren föreslår att de bilder som finns i kommunen ägo i första hand 

ska digitaliseras och publiceras, med förhoppningen att privatpersoner själva 

kommer att inkomma med bilder för att utöka samlingen. Arbetet föreslås ske 

kontinuerligt, i takt med att bilder inkommer. 

Kulturenheten har berett ärendet och föreslår att ärendet ska anses besvarat. Sedan 

2016 pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningens arkivverksamhet med 

att digitalisera åmålsbilder. Bilderna finns i ett sökbart register. 

Sten Lindström, journalist och lokalhistoriker, har skapat sökbara register till ett 

betydande antal foton av bland andra fotograferna Henry Stake och Bror Isaksson. 

Efter ett urval scannas bilderna och förses med korta beskrivningar om motiv och 

sammanhang. 

I arkivet förvaras ca 140 000 negativ från ett antal lokalt aktiva fotografer. Arbete 

med att registrera och lägga in dessa bilder i en sökbar databas fortsätter under 

2018. I dagsläget är drygt hälften av arkivet digitaliserat. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 232 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson den 2 juli 2018 

- Medborgarförslag av Hans Wikström den 16 november 2018 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2015/314 

KF § 202 Svar på medborgarförslag - området 
vid Södra hamnplan - revidera projektansökan 
för utvecklingsplan för området - Lisbeth 
Vestlund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, då inga statliga eller regionala 

finansieringsmöjligheter för projekt relaterade till kulturmiljöer finns för tillfället. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 september 2015 inkom Lisbeth Vestlund med medborgarförslag gällande 

området vid Södra Hamnplan. Syftet med medborgarförslaget är att en reviderad 

projektansökan ska tas fram, samt att en ny medborgardialog ska genomföras, 

utifrån att Åmåls kommun förvärvat fastigheten som i medborgarförslaget 

benämns som Seaside (Bävern 6). Detta med målet att ta fram en så bra 

utvecklingsplan och användning som möjligt av området Södra Hamnplan. 

Kulturenheten har berett ärendet och föreslår att förslaget avslås då inga statliga 

eller regionala finansieringsmöjligheter för projekt relaterade till kulturmiljöer 

finns för tillfället. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 233 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson den 2 juli 2018 

- Medborgarförslag av Lisbeth Vestlund den 11 september 2015 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2018/119 

KF § 203 Obesvarade motioner och 
medborgarförslag oktober 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt redovisas av kommunstyrelsen. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. 

Den 22 oktober 2018 var 17 motioner och 20 medborgarförslag obesvarade. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 236 

- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand den 22 oktober 2018 

- Redovisning av obesvarade motioner den 22 oktober 2018 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 22 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunsekretetaren 

__________
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Dnr KS 2018/340 

KF § 204 Sammanträdesdatum 2019 för 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdatumen för 2019 enligt nedan: 

30 januari 

20 februari 

27 mars 

17 april 

22 maj 

19 juni 

 

24 september 

22 oktober 

26 november 

10 december 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 

kommande år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är juli och augusti 

mötesfria. 

Från januari till juni 2019 är mötet på onsdag kväll. Från september till december 

2019 är mötet på tisdagar, med föredragningar och information på förmiddagen. 

På eftermiddagen hålls det offentliga sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse den 23 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 

Reception stadshuset 

__________
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Dnr KS 2018/130 

KF § 205 Yttrande över revisionsrapport - 
Granskning avseende investeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen i revisionsrapporten och i 

tjänstyttrandet. 

Kommunfullmäktige beslutar att det uppdrag som ekonomienheten fick av 

kommunstyrelsen att ta fram förslag till revidering av investeringsprocessen, 

ska återrapporteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019. 

Samtidigt med återrapporten kan eventuella föreslagna revideringar av granskad 

investeringsprocess avhandlas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens 

investeringsprocess. Vid granskningen har de biträtts av KPMG. 

Syftet med granskningen var att bedöma om investeringsplaneringen i kommunen 

är ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i 

investeringsprocessen. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

- I riktlinjerna förtydliga hur investeringsutrymmet exakt fastställs. 

- Utöka detaljnivån i mallarna för investerings- och driftkalkyler samt 

slutredovisningar bland annat i syfte att säkerställa att samtliga kostnader för ett 

investeringsprojekt beaktas. 

- Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för 

den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 

- Överväga att förlänga tidshorisonten för planeringen och koppla denna till en 

kommunövergripande omvärldsanalys samt överväga att upprätta en strategisk 

lokalförsörjningsplan bland annat i syfte att underlätta prioriteringar. 

- Se över genomförandeprocessen i syfte att kartlägga orsakerna till att 

investeringar inte genomförs i enlighet med investeringsbudgeten 

- Kommunen har antagit riktlinjer på området, men kommunrevisionen anser att 

dessa behöver kompletteras och förtydligas avseende såväl planering, 

genomförande som uppföljning. 

Kommunstyrelsen gav ekonomienheten i uppdrag att ta fram förslag 

till revidering av investeringsprocessen, 2018-10-10  KS § 228. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 KS § 228 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson den 20 september 2018 
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- Revisionsrapport den 13 mars 2018 – Granskning avseende 

investeringsprocessen 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar i tillägg att det uppdrag som ekonomienheten fick av 

kommunstyrelsen att ta fram förslag till revidering av investeringsprocessen, 

ska återrapporteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019. 

Samtidigt med återrapporten kan eventuella föreslagna revideringar av granskad 

investeringsprocess avhandlas.  

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att notera 

informationen i revisionsrapporten och i tjänsteyttrandet, samt yrkar även bifall 

till Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut i form av förslaget från 

kommunstyrelsen, vilket bifallits av Karlsson (S). Det finns även ett 

tilläggsyrkande från Michael Karlsson (M), vilket bifallits av Ottosson (C) och 

Karlsson (S). 

Ordföranden frågar först om förslaget från kommunstyrelsen kan bifallas och 

finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med det. Därefter frågar 

ordföranden om tilläggsyrkandet från Karlsson (M) kan bifallas och finner att 

kommunfullmäktige gör det. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2018/335 

KF § 206 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om resa till Skottland - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar kommer 

på kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande resa till Skottland. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation den 17 oktober 2018 från Tomas Lindström (TL) 

__________
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Dnr KS 2018/334 

KF § 207 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om inköp av vägsalt - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar kommer 

på kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om inköp av vägsalt. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation den 17 oktober 2018 från Tomas Lindström (TL) 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  18 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/312 

KF § 208 Inlämnat medborgarförslag om fler 
parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och 
Sofiagatan - Hans-Peter Sörensen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans-Peter Sörensen som gäller fler 

parkeringsplatser på Malmgatan 1-3 och Sofiagatan. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag den 2 oktober 2018 från Hans-Peter Sörensen 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

KF § 209 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelas: 

Skrivelser har inkommit från Länsstyrelsen gällande nya ersättare och ledamöter i 

kommunfullmäktige för Centerpartiet och Miljöpartiet. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  20 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/343 

KF § 210 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
överskottsvärme från ishallens 
kylkompressorer - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om hantering av överskottsvärme från ishallens 

kylkompressorer. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  21 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/344 

KF § 211 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
kommunens leasing av bilar - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om kommunens leasing av bilar. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  22 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/345 

KF § 212 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
hyreskontrakt för moduler vid Rösparksskolan 
- Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om eventuellt nytt hyreskontrakt för 

modulbyggnaderna vid Rösparksskolan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  23 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/346 

KF § 213 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
Måkebergsplan- Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Linström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om vad som händer med tomten vid 

Måkebergsplan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  24 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/347 

KF § 214 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om beslut 
gällande kommunfullmäktiges möten på dagtid 
- Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen riktas om till 

kommunfullmäktiges ordförande och att svar kommer på kommande 

sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande 

kommunfullmäktiges beslut om sammanträden på dagtid. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att interpellationen ska riktas om till 

den ordföranden som kan besvara den, i detta fall kommunfullmäktiges 

ordförande. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  25 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/348 

KF § 215 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om valet - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska riktas om till valnämndens 

ordförande och att svar kommer på kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) gällande valet till kommun, 

landsting och riksdag. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att interpellationen ska riktas om till 

den ordföranden som kan besvara den, i detta fall valnämndens ordförande. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  26 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/349 

KF § 216 Fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) om att 
ställa frågor om vård i Åmål- Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) om möjligheten att ställa frågor i 

kommunfullmäktige som gäller vård i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  27 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/350 

KF § 217 Motion om att inrätta ett politiskt 
organ i Åmåls kommun som endast arbetar 
med att minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) om att inrätta ett politiskt 

organ som särskilt arbetar för att minska Åmåls kommuns miljöpåverkan. 

Motionären informerar kort om innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 26 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-10-31  28 (28) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/325 

KF § 218 Fyllnadsval av uppdrag som 
nämndeman efter Göran Wessberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Vestlund (L) som nämndeman i 

Tingsrätten för resterande del av perioden det vill säga till och med 31 december 

2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndeman Göran Wessman (L) har i skrivelse till Tingsrätten i Vänersborg 

begärt sig entledigad från sitt uppdrag som nämndeman. Enligt 4 kapitlet 8 § 4 

stycket rättegångsbalken ska kommunfullmäktige hålla fyllnadsval. 

Liberalerna har inkommit med förslag att utse Peter Vestlund (L) som ny 

nämndeman för resterande del av perioden som nämndeman, det vill säga till och 

med 31 december 2019. 

Beslutet skickas till 

Peter Vestlund 

Tingsrätten Vänersborg 

Löneenheten 

__________ 


