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Ledamöter Lotta Robertsson Harén (MP), Ordförande 

Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Leif Aronsson (C), 2:e vice ordförande 

Ann-Charlotte Örtegren (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S), från kl 10:00 

Sofia Karlsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Maria Bertilsson Sandin (S), från kl 10:30 

Jerry Saxin (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Tommy Lehrman (S) 

Hassan Dalo (S) 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S) 

Göran Karlsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M), från kl 9:45 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Christer Törnell (KD), från kl 13:00 

Lillemor Hårdstedt (KD) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD), från kl 13:00 

Anne Kaye (SD), från kl 13:00 

Susanne Carlsson (SD) 

Tomas Lindström (TL), från kl 13:00 
 

  
Tjänstgörande ersättare Ulla Pettersson (S), ersätter Michael Karlsson (S) 

Eivor Leander (L), från kl 13:00, ersätter Peter Stenberg (L) 
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KF § 206 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Barbro Axelsson (S) och Leif Aronsson (C). Justering kommer 

att vara i stadshuset den 17 december 2019 kl. 10.00. 

__________  
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KF § 207 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden föreslår att ärendet Rapport från Fyrbodals kommunalförbund stryks 

från dagens ärendelistan, vilket kommunfullmäktige bifaller. Med den 

förändringen godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/420 

KF § 208 Taxa för sophämtning från 1 januari 
2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt gällande 

lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka verksamhetens 

kostnader för administration, insamling och behandling av avfall. 

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan föreslås 

höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 276 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 98 

- Tjänsteyttrande med bilaga den 25 september 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/421 

KF § 209 Taxa för slamtömning från 1 januari 
2020  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Åmål beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilagan, att gälla från 

och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilagan, att gälla från och med 2020-

01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som finansieras 

enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam entreprenad för 

slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 2017. Entreprenaden 

omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för 

tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen via 

index enligt avtal) och löner (administration) ökar. Taxan för slamtömning 

föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även utökas med två tjänster 

enligt förslaget från Teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 277 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 100 

- Tjänsteyttrande med bilaga den 24 september 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/206 

KF § 210 Svar på  medborgarförslag om 
byggnation av fullstor idrottshall - Peter Thorin  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 

tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom den 7 maj 2019 från Peter Thorin. Förslagsställaren 

vill att Åmåls kommun bygger en fullstor idrottshall i samband med uppförandet 

av nya Rösparkskolan då lokala idrottsföreningar skulle kunna dra stor nytta av 

detta. Kommunledningskontoret har, med stöd från Åmåls kommunfastigheter 

AB och barn- och utbildningsförvaltningen, berett ärendet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att idrottshallen på nya Rösparksskolan ska 

byggas utifrån de behov som skolans elever från förskoleklass till årskurs 3 har. 

Styrgruppen för den nya skolan har därtill föreslagit att idrottshallen även 

dimensioneras för att passa högstadieelever. Detta då timplanen för högstadiet har 

utökats med fler idrottstimmar än tidigare och idrottshallen på 

Kristinebergsskolan inte bedöms förslå. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den sorts idrottshall som 

förslagsställaren förordar inte utgår från elevernas och undervisningens krav eller 

behov. En fullstor hall behöver läktare, väl tilltagen entré och omklädningsrum av 

en typ som inte är optimal för grundskolans yngre elever, även om man tänker sig 

att hallen utformas så att den kan avdelas. 

Även från byggherrens sida – Åmåls Kommunfastigheter AB – finns 

invändningar mot en fullstor idrottshall. Tomten för den nya Rösparksskolan är 

kuperad och sluttande med betydande inslag av berg. För att uppföra en fullstor 

idrottshall skulle stora mängder berg behöva sprängas och schaktas bort, något 

som medför avsevärda merkostnader. Kommunledningskontoret har svårt att se 

hur sådana merkostnader kan motiveras mot bakgrund av kommunens ansträngda 

ekonomiska läge. Även med omfattande ingrepp är det osäkert om tomten skulle 

räcka till för fullstor idrottshall med tillhörande entré och parkering. 

Åmåls kommun är enig med förslagsställaren om att det vore bra för 

idrottsrörelsen i Åmål om tillgång fanns till en fullstor idrottshall. Det går därför 

inte att utesluta att det vid framtida renoveringar/utbyggnad av 

Karlbergsgymnasiet eller Kristinebergsskolan uppstår möjligheter att anlägga en 

fullstor idrottshall. 

Det är dock den sammanvägda bedömningen från kommunledningskontoret, 

ÅKAB samt barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är lämpligt bifalla 

medborgarförslaget om att bygga en fullstor idrottshall i samband med 

uppförandet av nya Rösparksskolan. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 278 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 6 november 2019 

- Medborgarförslag från Peter Thorin den 7 maj 2019 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/59 

KF § 211 Svar på  medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården - Sara Eriksson m.fl.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat då förslaget 

delvis är uppfyllt. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av ett flertal personer, som föreslår att 

kommunens ska köpa in vinterskor och vinterjackor till personalen som arbetar 

inom hemvården i Åmåls kommun. 

Ärendet remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget vara besvarat, 

då man inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen följer Socialstyrelsens 

rekommendationer som finns gällande hygien. De avsatta budgetmedel som finns 

avseende arbetskläder är därför prioriterade till kroppsnära arbetskläder och 

budgetmedel finns inte för vinterskor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 279 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

119 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 28 juni 2019 

- Medborgarförslag den 14 januari 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anse 

medborgarförslaget besvarat då förslaget delvis är uppfyllt. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetschef äldreomsorg 

__________  
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Dnr KS 2019/57 

KF § 212 Svar på medborgarförslag om 
arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun - Göte 
Edvardsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Göte Edvardsson som föreslår 

förändringar i arbetsmiljön för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls 

kommun. Han framför synpunkter om ensamarbete på landsbygden samt föreslår 

att samtliga fordon som körs på landsbygd ska ha fyrhjulsdrift, vinterstövlar till 

personal samt att ansvariga ska göra studiedag i verksamheten. 

Ärendet har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som besvarat 

de olika förslagen utifrån rådande rutiner, omständigheter och budgetmedel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 280 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2019 § 120 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 26 juni 2019 

- Medborgarförslag av Göte Edvardsson den 13 januari 2019 

Yrkande 

Ewa Arvidsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/304 

KF § 213 Svar på motion om behov av 
barnomsorg dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det i nuläget inte finns en 

tillräcklig stor efterfrågan av barnomsorg dygnet runt. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda eventuell tidigare 

motion samt beslut taget, och avrapporterar detta till kommunfullmäktige inom 

andra kvartalet 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med motion gällande behovet 

av barnomsorg dygnet runt. Vestlund menar att det är viktigt att utöka 

barnomsorgen i Åmåls kommuns öppettider för att underlätta för de 

vårdnadshavare som till exempel arbetar på annan ort eller arbetar på obekväma 

tider.  

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet. 

Nämnden har i beredningen antagit riktlinjer för barnomsorg på obekväm 

arbetstid, gjort en fördjupad undersökning av behovet av barnomsorg på obekväm 

arbetstid samt gjort en kostnadskalkyl utifrån det kartlagda behovet. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 281 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 28 oktober 2019 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2019 § 147 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 oktober 2019 

- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 

Yrkande 

Jerry Saxin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen då 

det i nuläget inte finns en tillräcklig stor efterfrågan av barnomsorg dygnet runt. 

Christer Törnell (KD) yrkar i tillägg att barn- och utbildningsförvaltningen 

utreder eventuell tidigare motion samt beslut taget, och avrapporterar detta till 

kommunfullmäktige inom andra kvartalet 2020. 

Mötet ajourneras kl 13:35-13:45. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förslaget från 

kommunstyrelsen vilket bifallits av Saxin (S). Det finns även ett tilläggsyrkande 

från Törnell (KD) att ta ställning till. 
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Ordföranden frågar först om kommunstyrelsens förslag kan godkännas och finner 

att kommunfullmäktige gör så. Därefter frågar ordföranden om tilläggsyrkandet 

från Törnell (KD) kan godkännas och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/75 

KF § 214 Svar på medborgarförslag om 
väderstation och webbkamera på Fogdens fyr- 
Bo Öberg  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun ska bidra med 10 tkr till en 

väderstation på Fogden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 5 februari 2018 från förslagsställaren Bo 

Öberg där han föreslår att fyren på ön Fogden utanför Åmål utrustas med 

väderstation och en webbkamera. Ärendet har beretts av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 januari 2019 (KSAU 

§ 8) och återremitterade motionen till tillväxtenheten, för att i dialog med 

förslagsställaren, SSÅV och Sjöräddningssällskapet utreda om mindre 

kostnadsintensiva lösningar fanns. Under hösten år 2019 har Sjöfartsverket tillsett 

att elektricitet dragits fram till Fogden, vilket möjliggör att en väderstation kan 

uppdrättas vid fyren på ön. SSÅV har under hösten startat en ekonomisk 

insamling för att få till stånd en väderstation som är kopplad till Viva- 

Sjöfartsverkets digitala applikation för vind och vatteninformation för samtliga 

fyrar i Sverige. 

Åmåls kommun har därmed möjlighet att bidra till insamlingen till ett 

väderstation. Det är däremot inte möjligt att utrusta fyren på Fogden med en 

kamera, då rådande lagstiftning inte ger utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 november 2019 § 282 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 6 november 2019 

- Medborgarförslag den 5 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/3 

KF § 215 Rapportering av ej verkställda beslut 
inom välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
kvartal 3, 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 tredje kvartalet 2019 rapporterades 11 beslut, 9 gällande SoL, äldreomsorg 

och 2 inom LSS. Sex av SoL besluten är nu verkställda. Gällande LSS har ett 

ärende nu verkställts och det andra har avslutats. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2019 

§ 174 

- Tjänsteskrivelse av biträdande förvaltningschef den 5 november 2019 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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 2019-12-10  16 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/376 

KF § 216 Val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden efter Carina Carlsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Olof Eriksson (S) till ersättare i bygg- och 

miljönämnden för resterande tid av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Carlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bygg- och 

miljönämnen och ett fyllnadsval behöver hållas. Socialdemokraterna föreslår att 

ny ersättare är Olof Eriksson (S). 

Beslutet skickas till 

Olof Eriksson 

Troman 

Bygg- och miljönämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  17 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/372 

KF § 217 Val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden efter Ulrika Gundahl (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Hussam Hawarne (V) till ersättare i bygg- 

och miljönämnden för resterande tid av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Gundahl (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bygg- och 

miljönämnen och ett fyllnadsval behöver hållas. Vänsterpartiet föreslår att ny 

ersättare är Hussam Hawarne (V). 

Beslutet skickas till 

Hussam Hawarne 

Troman 

Bygg- och miljönämnden 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  18 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/448 

KF § 218 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
djuphamnen och Åmålsån - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar svaret. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit från Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) gällande kostnad för muddring i djuphamnen 

samt vattennivån i Åmålsån. 

Fullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om frågan kan besvaras av 

kommunstyrelsens vice ordförande, då kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson (S) är frånvarande från mötet, vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  19 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/449 

KF § 219 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om s.k. 
Järnvägshusen - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar svaret. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit från Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om rapportering i tidningen Expressen om de så 

kallade Järnvägshusen i Åmål. 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt att kommunstyrelsens vice ordförande 

Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. Arvidsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  20 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/450 

KF § 220 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
luciafirande - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar svaret. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit från Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om luciafirande. 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt att kommunstyrelsens vice ordförande 

Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. Arvidsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  21 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/451 

KF § 221 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om avgift för 
torghandel - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar svaret. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har inkommit från Tomas Lindström (TL) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S) om avgift för torghandel i Åmål. 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt att kommunstyrelsens vice ordförande 

Ewa Arvidsson (S) besvarar frågan. Arvidsson (S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  22 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/452 

KF § 222 Inlämnad motion om ledamöternas 
placering i fullmäktigesalen - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunfullmäktiges 

presidium för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har lämnat in en motion angående 

fullmäktigeledamöternas sittplatser i Päronsalen i samband med 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Lindström (TL) informerar kort om innehållet i motionen. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 2 december 2019 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner att motionen remitteras 

till kommunfullmäktiges presidium för beredning, vilket kommunfullmäktige gör. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-12-10  23 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

KF § 223 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog informerar om att en övergång kommer att ske i 

politikernas läsplattor under februari 2020 från appen Meetings till Meetings Plus. 

Appen hanterar kallelser, handlingar och protokoll för de politiska 

sammanträdena i Åmåls kommun. Han informerar även om att Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) numera heter Sveriges kommuner och regioner 

(SKR). 

__________ 


