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Justeringens plats och tid Stadshuset den 29 maj 2019 kl 14.00. 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 91–108 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Mikael Norén 
  
  
Justerare  
 Göran Karlsson Anders Bäckström 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-22 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-29 Datum då anslaget tas ned 2019-06-19 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 18:30–19:39, ajournering kl 19:14-19:19 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Per Ljungberg, personalchef, § 93 

Jan-Erik Ljungberg, förvaltningschef, välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 93 
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Ledamöter Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulrika Gundahl (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD) 

Anne Kaye (SD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Linda Stenberg (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Hassan Dalo (S), ersätter Michael Karlsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Sofia Karlsson (S) 

Michael Henriksson (S), ersätter Ola Jaber (S) 

Rolf B Andersson (S), ersätter Tommy Lehrman (S) 

Sara Vogel Rödin (MP), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 

Johan Bengtsson (M), ersätter Morgan Sundkvist (M) 

Mikaëla Thorén (C), ersätter Leif Aronsson (C) 
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KF § 91 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till justerare välja Göran Karlsson (S) och 

Anders Bäckström (C). Justering kommer att vara i stadshuset den 29 maj 2019 kl 

14.00. 

__________  
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KF § 92 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner utsänd ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden uppmärksammar kommunfullmäktige på att ärendelistan uppdaterats 

under dagen med två tillagda ärenden. 

__________  
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Dnr KS 2019/207 

KF § 93 Tillitsbaserad styrning och ledning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Per Ljungberg och förvaltningschef för välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson informerar om tillitsbaserad 

styrning och ledning som Åmåls kommun tillämpar.  

I juni 2016 tillsatte den dåvarande regeringen en statlig utredning – 

Tillitsdelegationen – som fick i uppdrag att bedriva försöksverksamheter och att 

utreda tillit i styrningen. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i 

högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska 

bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för 

medborgarna. 

I juni 2018 överlämnade Tillitsdelegationen ett huvudbetänkande till regeringen 

där förslag och rekommendationer presenterades.  Ett tilläggsdirektiv lämnades 

till Tillitsdelegationen i december 2017, i detta fick delegationen i uppdrag att 

stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 

Hörnstenarna i det tillitsbaserat arbetssättet grundar sig på brukarfokus, öppenhet, 

samverkan, kunskap, tillit, stöd och delegering. Ledarskapet utgår hela tiden från 

verksamhetens syfte och medborgarnas behov. 

__________  
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Dnr KS 2019/1 

KF § 94 Svar på revisionsrapport - 
Informations- och IT-säkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat hur kommunen arbetar med 

informationssäkerhet. Syftet är att fastställa om styrning finns. Granskningen 

påvisar att det saknas styrande och stödjande dokument för hur 

informationssäkerheten hanteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2019 att godkänna handlingsplanen från 

förvaltningschefen och överlämnade den som svar till revisionen.  

Kommunstyrelsen har uppdragit åt E-rådet att senast november 2019 

återrapportera om hur arbetet går med åtgärder utifrån 

handlingsplanen. Kommunstyrelsen uppdrog också åt E-rådet att utreda 

möjligheten till lämplig certifiering. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 119 

- Tjänsteskrivelse av tf förvaltningschef den 29 april 2019 

- Revisionsrapport den 28 december 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att lägga 

informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

IT- chef 

Förvaltningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/113 

KF § 95 Begäran från teknik- och 
fritidsnämnden om extra investeringsmedel för 
anläggande av gång- och cykelväg längs 
Bondegatan i Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner teknik- och fritidsnämndens äskande om extra 

investeringsmedel om 1 800 tkr för att anlägga gång och cykelväg längs 

Bondegatan.  

Kommunfullmäktige avslår äskandet om höjd driftsbudgetram med 80 tkr/år från 

och med 2020 för att täcka ökande kapitalkostnader. Äskandet hanteras istället i 

samband med budgetutskottets arbete inför budget 2020. 

Kommunfullmäktige avslår äskandet om höjd driftsbudgetram med 30 tkr/år från 

och med 2020 för att täcka ökande driftskostnader. Äskandet hanteras istället i 

samband med budgetutskottets arbete inför budget 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att en redogörelse görs avseende när investeringar 

hanteras gällande balansräkning och vem som är ansvarig för återinvestering av 

tillgångar i Åmåls kommun som förvaltas av teknik- och fritidsnämnden. 

Redogörelsen ska ske under hösten 2019 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket och Åmåls kommun har 2014 slutit ett avtal om medfinansiering av 

gång- och cykelväg Tösse-Åmål, kommunen har också åtagit sig att förbättra för 

gång- och cykeltrafik längs Bondegatan. År 2019 har teknik- och fritids-

förvaltningen beviljats bidrag om 950 tkr av Trafikverket för att anlägga gång- 

och cykelväg längs Bondegatan.  

Investeringskostnaden för kommunens del av finanseringen inryms inte inom 

teknik- och fritidsnämndens budget för 2019. Tillkommande kapital- och 

driftskostnader inryms inte heller inom teknik- och fritidsnämndens driftsbudget. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 114 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson den 2 maj 2019 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 § 17 

- Tjänsteyttrande från gatuchef Niklas Ekberg den 11 februari 2019 

Yrkande 

Fredrik Bengtsson (S), Lars-Olof Ottosson (C), Christer Törnell (KD) och 

Michael Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Lars-Olof Ottosson (C) tilläggsyrkar att en redogörelse görs avseende när 

investeringar hanteras gällande balansräkning och vem som är ansvarig för 

återinvestering av tillgångar i Åmåls kommun som förvaltas av teknik- och 

fritidsnämnden. Redogörelsen ska ske under hösten 2019 till kommunfullmäktige. 

Fredrik Bengtsson (S) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till Ottossons (C) 

tilläggsyrkande. 

Mötet ajourneras kl 19:14-19:19. 

Beslutsgång 

Ordförande inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller förslag till 

beslut från kommunstyrelsen och finner att fullmäktige gör så. 

Därefter frågar ordförande om Ottossons (C) tilläggsyrkande och konstaterar att 

kommunfullmäktige godkänner det. 

Beslutet skickas till 

Teknik-och fritidsnämnden 

Niklas Ekberg, gatuchef 

Ekonomienheten 

  

__________  
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Dnr KS 2019/106 

KF § 96 Ansökan om partistöd 2019 samt 
redovisning av erhållet partistöd för 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningar för 2018 års partistöd till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

De lokala partierna i Åmål som är representerade i fullmäktige har rätt till 

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

granskningsrapport. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns 

reglemente för partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som 

uppfyller kriterierna för att få partistöd har lämnat in sina redovisningar i tid.  

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. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 116 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 2 maj 2019 

- Sammanställning av prelimininära partistöd för respektive parti av 

ekonomiassistent Kjell Svensson den 26 april 2019 

- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Moderaterna 

- Ansökan/redovisning från Liberalerna 

- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 

- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 

- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna för partier som tar emot partistöd 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/183 

KF § 97 Policy om hot och våld i Åmåls 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till policy om hot och våld för 

Åmåls kommun att gälla från och med 1 juli 2019. Kommunfullmäktige noterar 

att både arbetsplan och riktlinjer redan finns framtaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalenheten har under 2019 gjort en översyn av Åmåls kommuns policy om 

hot och våld och reviderat den. Den nu gällande policyn är från 1996. 

Revideringen är föranledd dels av ändringar i Arbetsmiljölag (1977:1160), dels av 

ett behov av att förtydliga arbetsgivarens och medarbetarnas ställningstagande till 

hot och våld. Policyn är tänkt att ligga till grund för Åmåls kommuns fortsatta 

arbete för en organisation som är fri från hot och våld. 

Målet med den föreslagna hot- och våldspolicyn är att verka för en arbetsmiljö 

som är fri från hot och våld dels genom att från arbetsgivarens sida förebygga hot 

och våld, dels genom att ha förberedelse vid eventuella hotfulla eller våldsamma 

situationer. Vidare att förtydliga arbetstagarnas ansvar för att samverka med 

arbetsgivaren för att förebygga hot och våld på och i samband med arbetet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 126 

- Tjänsteskrivelse av personalsekreterare Thomas Andersson, den 17 april 2019 

- Policy om hot och våld i Åmåls kommun den 16 april 2019 

Yrkande 

Sara Vogel-Rödin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Personalchef Per Ljungberg 

Förvaltningschefer 

__________  
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Dnr KS 2019/162 

KF § 98 Årsredovisning Samordningsförbundet 
BÅDESÅ 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet BÅDESÅ:s 

årsredovisning 2018 för Åmåls kommuns del och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed. Säffle och Årjäng avseende 

2018. Bidraget från medlemmarna var 5273 tkr och externa medel från MUCF, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågar var 274 tkr. Verksamhetens 

kostnader uppgick till 5875 tkr och det egna kapitalet blev 969 tkr, en minskning 

från förra året utifrån uppstartade insatser och projekt under 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 127 

- Årsredovisning 2018 BÅDESÅ 

- Revisionsberättelse samt revisionsrapport 2018 BÅDESÅ 

- Utdrag styrelseprotokoll § 20 

- Verksamhetsberättelse 2018 BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

__________  
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Dnr KS 2019/185 

KF § 99 Förslag till komplettering av 
Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kompletteringen av 

överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk. 

Kommunfullmäktige noterar att överenskommelsen i stort är oförändrad utifrån 

ett tidigare väl fungerande avtal, men att tillägg har gjorts för att även täcka in 

spelberoende och spelmissbruk. 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna 

innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med 

missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med 

spelmissbruk eller spelberoende. 

Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om 

komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med 

spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att 

rekommendera sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget. 

Fyrbodals direktion har den 20 september 2018 beslutat enligt följande: Att 

rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms förslag. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 129 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 mars 2019 § 39 

- Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2019 från avdelningschef IFO Berith Sletten 

- Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk 

- Förslag till komplettering daterat 16 maj 2018 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 

Individ- och familjeomsorgen Åmåls kommun 

__________  
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Dnr KS 2019/135 

KF § 100 Skolhälsovårdsjournaler 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal 

till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 §, punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när 

en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 

handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med 

stöd av 

1. lag, eller 

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige. 

Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste 

fattas årligen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 8 maj 2019 § 130 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 21 februari 2019 BUN § 28 

- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling den den 30 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetschef Lena Forsell-Bergling 

__________  
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Dnr KS 2019/198 

KF § 101 Avsägelse av uppdrag som suppleant 
i ÅKAB och SÅAB - Elfa Jangbrink (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En avsägelse har lämnats in av Elfa Jangbrink (V) gällande hennes uppdrag som 

suppleant i styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB samt som suppleant i 

styrelsen för Stadsnät i Åmål AB. 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Elfa Jangbrink 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  17 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/198 

KF § 102 Fyllnadsval av uppdrag som 
suppleant i ÅKAB och SÅAB efter Elfa 
Jangbrink (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB efter Elfa 

Jangbrink (V). 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som suppleant i Stadsnät i Åmål AB efter Elfa Jangbrink (V). 

Sammanfattning av ärendet 

Elfa Jangbrink (V) har avsagt sig sina uppdrag som suppleant i styrelsen för 

Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB och ett fyllnadsval 

behöver därför hållas. Vänsterpartiet föreslår Christina Johansson (V), 

Stenhuggaregatan 27, 662 37 Åmål. 

Beslutet skickas till 

Christina Johansson 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  18 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2018/226 

KF § 103 Fyllnadsval av uppdrag som 
nämndeman i tingsrätten efter Christina 
Johansson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 

27, 662 37 Åmål, som nämndeman i Tingsrätten under resterande tid av 

mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fyllnadsval behöver hållas för uppdraget som nämndeman i Tingsrätten efter 

en tidigare avsägelse från Christina Johansson (V). Vänsterpartiet föreslår 

kommunfullmäktige att välja Christina Johansson (V), Stenhuggaregatan 27, 662 

37 Åmål. Peter Olsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet, förklarar att Christina 

Johansson flyttade till annan kommun under en period men att hon nu flyttat 

tillbaka till Åmål och önskar återfå detta uppdrag. 

Beslutet skickas till 

Tingsrätten i Vänersborg 

Christina Johansson (V) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  19 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/206 

KF § 104 Inlämnat medborgarförslag om 
byggnation av fullstor idrottshall - Peter Thorin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Peter Thorin. Han föreslår att Åmåls 

kommun i samband med byggandet av ny skola, även bygger en idrottshall med 

fullstora mått som gynnar alla föreningar i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Peter Thorin den 7 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  20 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/74 

KF § 105 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har haft möte den 9 maj 2019 och dess 

protokoll delges för kännedom för kommunfullmäktige. Michael Karlsson (M) 

informerar kort om mötet och dess innehåll. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 9 maj 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  21 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/214 

KF § 106 Inlämnad interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om resa till USA - 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) med frågor om kommunledningens resa till 

vänorten De Pere i USA. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Peter Stenberg (L) den 21 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Michael Karlsson (S) 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  22 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/215 

KF § 107 Inlämnat medborgarförslag om att 
redovisa klimatkonsekvenser i alla 
tjänsteskrivelser inför politiska beslut - Mikaëla 
Thorén 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Mikaëla Thorén. Hon föreslår att alla 

tjänsteskrivelser som ligger som beslutsunderlag för politiska beslut ska innehålla 

en redogörelse om beslutets eventuella konsekvenser för klimatet. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Mikaëla Thorén den 22 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-05-22  23 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KF § 108 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog meddelar följande: 

- Inkommen dom från Förvaltningsrätten om överklagat fullmäktigebeslut om 

arvodesreglemente. 

- Inbjudan till politiker till föreläsning om framtidens klimat den 28 maj 2019. 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige, Ulla Pettersson 

(S) efter Abetare Lulaj (S). 

- Kommunfullmäktiges möte den 19 juni 2019 kommer att börja kl 17:30. 

__________ 


