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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 1–22 
 Ida Tornestrand 
  
  
Ordförande  
 Mikael Norén 
  
  
Justerare  
 Christer Örtegren Lars-Olof Ottosson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-01-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-06 Datum då anslaget tas ned 2020-02-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 13:00–14:11 
  
Ledamöter Se nästa sida. 
  
Tjänstgörande ersättare Se nästa sida. 
  
Ersättare Se nästa sida. 

 

  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Anders Sandén, kommunchef 
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Ledamöter Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 

Michael Karlsson (S) 

Ann-Charlotte Örtegren (S), §§ 1-12 

Ewa Arvidsson (S) 

Fredrik Bengtsson (S) 

Sofia Karlsson (S), §§ 1-12 

Olof Eriksson (S), §§ 1-12 

Maria Bertilsson Sandin (S), §§ 1-12 

Jerry Saxin (S), §§ 1-12 

Barbro Axelsson (S), §§ 1-12 

Hassan Dalo (S), §§ 1-12 

Christer Örtegren (S) 

Monica Lindstrand (S), §§ 1-12 

Göran Karlsson (S), §§ 1-12 

Peter Olsson (V) 

Osama Tamim (V), §§ 1-12 

Michael Karlsson (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C), §§ 1-12 

Christer Törnell (KD) 

Lillemor Hårdstedt (KD), §§ 1-12 

Peter Stenberg (L) 

Ove Kaye (SD) 

Lars Wising (SD), §§ 1-12 

Anne Kaye (SD), §§ 1-12 

Tomas Lindström (TL) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Michael Henriksson (S), §§ 1-12,  ersätter Tommy Lehrman (S), 

Magnus Nilsson (MP), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KF § 1 Val av justerare 5 

KF § 2 Godkännande av ärendelista 6 

KF § 3 Samverkan inom räddningstjänsten med Bergslagen 7 

KF § 4 Svar på motion om lokal strategi för byggande i trä - Anne Sörqvist (C) 9 

KF § 5 Revisionsrapport - Delårsrapport efter 31 augusti 2019 10 

KF § 6 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport och revisorernas granskningsrapport 

per 2019-06-30 11 

KF § 7 Inlämnad motion om att utreda möjligheten att flytta Kristinebergskolans 

verksamhet till Karlbergskolan - Tomas Lindström (TL) 12 

KF § 8 Inlämnad motion om älgjakt på Åmåls kommuns mark på Hanebol - Tomas 

Lindström (TL) 13 

KF § 9 Inlämnad motion om IT-policy - Lars-Olof Ottosson (C) 14 

KF § 10 Inlämnat medborgarförslag om riktlinjer för färdtjänst- Lennart Åberg 15 

KF § 11 Inlämnat medborgarförslag om övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med 

Myrgatan - Gustav Zander 16 

KF § 12 Rapport från Fyrbodals kommunalförbund 17 

KF § 13 Beslutsförhet 18 

KF § 14 Inlämnad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) 

om älgjakt på Åmåls kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström (TL) 19 

KF § 15 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om restaurang 

Harrys  - Tomas Lindström (TL) 20 

KF § 16 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

chefsrekrytering  - Tomas Lindström (TL) 21 

KF § 17 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om 

Måkebergstomten  - Tomas Lindström (TL) 22 

KF § 18 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om idé att flytta 

kommunförvaltningen till Karlbergskolan  - Tomas Lindström (TL) 23 

KF § 19 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om dom mot 

politiker  - Tomas Lindström (TL) 24 

KF § 20 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om cykelprojekt 

på Högheden och Hanebol  - Tomas Lindström (TL) 25 

KF § 21 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) om rapport från 

Skottlandsresa  - Tomas Lindström (TL) 26 
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KF § 22 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén 

(MP) om utvecklingen av demokratin i Åmåls kommunfullmäktige 27 
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KF § 1 Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till justerare väljs Christer Örtegren (S) och Lars-Olof Ottosson (C). Justeringen 

kommer att vara på stadshuset den 3 februari 2020 kl 15.00. 

__________  
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KF § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan enligt lagda yrkanden. 

Yrkande 

Tomas Lindström (TL) yrkar att den interpellation han lämnat in gällande älgjakt 

inte ska besvaras på dagens sammanträde utan på nästa kommunfullmäktigemöte, 

vilket är den 31 mars 2020. Den ska behandlas som en inlämnad interpellation på 

dagens sammanträde. 

Mötet ajourneras kl 13:03-13:09. 

Ordföranden yrkar att inlämnade motioner, medborgarförslag och rapport 

behandlas före inlämnad interpellation och inlämnade frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande förändringar i utsänd ärendelista: 

interpellationen gällande älgjakt ska behandlas som en inlämnad interpellation 

enligt yrkande från Tomas Lindström (TL), och inlämnade motioner, 

medborgarförslag och rapport behandlas före inlämnad interpellation och 

inlämnade frågor, enligt ordförandens eget yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige godkänner yrkandena. 

__________  
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Dnr KS 2019/89 

KF § 3 Samverkan inom räddningstjänsten med 
Bergslagen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samverkansavtalet med bilagor avseende gemensamt ledningssystem 

genom Räddningsregion Bergslagen godkänns. 

2. Räddningstjänstens budgetram utökas motsvarande kostnaderna för det 

gemensamma ledningssystemet. 

3. Samarbetsavtalet undertecknas av räddningschef. 

Utökning av budgetram för Räddningstjänsten hanteras 2020 under 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ansvar 2100, verksamhet 1021, 

aktivitet 2108. Kommande år hanteras utökningen av räddningstjänstens 

budgetram i budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera 

storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom att 

skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område, kallat 

Räddningsregion Bergslagen. Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande 

organisationerna då det har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och 

används gemensamt. Ett gemensamt ledningssystem disponerar de samlade 

räddningstjänstresurserna för att hantera insatser och bedöms vara det mest 

kostnadseffektiva sättet att uppnå nuvarande krav och kommande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 januari 2020 § 16 

- Tjänsteskrivelse av räddningschef den 14 november 2019 

- Tjänsteyttrande av räddningschef den 14 november 2019 

- Samverkansavtal Räddningsregion Bergslagen inklusive bilagor den 22 

november 2019 

- Beskrivning av ledningssystem för Räddningsregion Bergslagen den 22 

november 2019 

- Budget 2020 och plan 2021-2023 för Räddningsregion Bergslagen den 22 

november 2019 

- Ekonomiska rutiner den 22 november 2019 

- Riskanalys den 22 november 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C) och Christer Törnell (KD) yrkar 

bifall till förslaget. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Nerikes Brandkår, avdelning Räddningsregion Bergslagen 

Räddningschefen 

__________  
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Dnr KS 2018/234 

KF § 4 Svar på motion om lokal strategi för 
byggande i trä - Anne Sörqvist (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Kommunfullmäktige beslutar att nya ägardirektiv ska tas fram till ÅKAB för att 

tydliggöra Åmåls kommuns ambition att i större utsträckning använda trä som 

byggnationsmaterial. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Anne Sörqvist (C) som föreslår att Åmåls kommun 

tar fram en lokal träbyggnadsstrategi som ska gälla allt byggande, inte bara 

bostäder. Motionen remitterades till kommunstyrelsen där 

kommunledningskontoret inhämtat yttranden från Tillväxtenheten och Åmåls 

kommunfastigheter AB. En positiv inställning finns till att öka byggandet av trä i 

Åmåls kommun. Kommunledningskontoret föreslår dock andra tillvägagångssätt 

för att nå dit än genom en strategi för träbyggande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 januari 2020 § 17 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 20 november 2019 

- Motion från Anne Sörqvist (C) den 1 juni 2018 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till förslag till beslut från kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tf enhetschef plan- och fastighet 

Tf enhetschef näringsliv- och kommunikation 

ÅKAB 

__________  
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Dnr KS 2019/398 

KF § 5 Revisionsrapport - Delårsrapport efter 
31 augusti 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen konstaterar att kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2019 

uppfyller såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en 

rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Det prognostiserade resultatet för 2019 visar på ett underskott om -6,9 mnkr. 

Jämfört med budget på +12,5 mnkr (miljoner kronor) innebär detta en avvikelse 

på -19,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på minskade bidrag avseende 

flyktingverksamheten samtidigt som kommunen inte är i fas med nödvändiga 

omställningar. En del i underskottet beror på ökade kostnader för 

försörjningsstöd.  

Enligt prognosen för 2019 väntas verksamheternas nettokostnader öka med 4,3 % 

medan skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 3,7 % jämfört 

med 2018. Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande 

finansiella mål. Enligt prognosen kommer fyra av dessa mål att uppfyllas. 

Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande från ekonomichefen som svar till 

revisionen på rapporten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 januari 2020 § 18 

- Tjänsteskrivelse/yttrande från ekonomichef den 5 december 2019 

- Revisionsrapport från kommunrevisionen/KPMG den 24 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2019/401 

KF § 6 Fyrbodals kommunalförbunds 
delårsrapport och revisorernas 
granskningsrapport per 2019-06-30  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för Fyrbodals 

kommunalförbund för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport visar på ett överskott på 17 tusen 

kronor (tkr), vilket är en minskning jämfört med budget som visar ett överskott på 

147 tkr för det första halvåret 2019. Avvikelsen kan hänföras till ökade 

personalkostnader, ökade kostnader för IT och att färre projekt är igång än jämfört 

med föregående år. 

Per den 30 juni 2019 var soliditeten 7 procent, vilket kan jämföras med att 

direktionen har beslutat om en långsiktigt stabil soliditetsnivå på 10 procent. 

Fyrbodals kommunalförbund har en budget i balans, och prognosen pekar på ett 

positivt resultat, varför man bedömer att en god ekonomisk hushållning uppnås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 januari 2020 § 19 

- Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund efter 30 juni 2019 

- Revisorernas granskningsrapport den 23 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/19 

KF § 7 Inlämnad motion om att utreda 
möjligheten att flytta Kristinebergskolans 
verksamhet till Karlbergskolan - Tomas 
Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 där han 

yrkar att en snabbutredning tillsätts omgående för att titta på möjligheten att flytta 

Kristinebergsskolans högstadium till Karlbergsskolan. Anledning är att lågstadiet 

på Rösparkskolan då skulle kunna flytta in på Kristinebergsskolan. Motionären 

menar att då behövs inte någon ny Rösparksskola att byggas. 

Lindström (TL) presenterar kort innehållet i sin motion. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/487 

KF § 8 Inlämnad motion om älgjakt på Åmåls 
kommuns mark på Hanebol - Tomas Lindström 
(TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 10 december 2019, där 

han yrkar att en utredning görs om älgjakten på Åmåls kommuns marker vid 

Hanebol. Motionären vill bland annat veta vilka det är som jagat och hur mycket 

kommunen fått in på jaktarrende dom senaste 30 åren. 

Lindström (TL) presenterar kort innehållet i sin motion. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 16 december 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2020/38 

KF § 9 Inlämnad motion om IT-policy - Lars-
Olof Ottosson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in av Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020, där han 

föreslår att en IT-policy tas fram med riktlinjer för IT-investeringar som 

underlättar för de kommunala verksamheterna och deras uppdrag. 

Ottosson (C) presenterar kort innehållet i sin motion. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  
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Dnr KS 2019/476 

KF § 10 Inlämnat medborgarförslag om 
riktlinjer för färdtjänst- Lennart Åberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Lennart Åberg den 12 december 

2019. Förslagsställaren vill bland annat att Åmåls kommuns riktlinjer för 

färdtjänst återkallas. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Lennart Åberg den 12 december 2019 

- Förtydligande om medborgarförslag från Lennart Åberg den 13 december 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2020/8 

KF § 11 Inlämnat medborgarförslag om 
övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med 
Myrgatan - Gustav Zander 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden 

för beredning och besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Gustav Zander den 14 januari 

2020. Förslagsställaren vill att det byggs ett övergångsställe på Ödmansgatan i 

höjd med Myrgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Gustav Zander den 14 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/484 

KF § 12 Rapport från Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hänvisar till utskickat protokoll från Fyrbodalsdirektionens möte i 

december 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll direktionsmötet i korthet den 12 december 2019 

__________  
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KF § 13 Beslutsförhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktige anser sig beslutsföra om färre än 

hälften av ledamöterna är närvarande vid fortsatt handläggning av interpellationer 

och frågor. 

Reservation 

Tomas Lindström (TL) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför fortsatt handläggning av återstående ärenden, som utgörs av interpellationer 

och frågor, frågar kommunfullmäktiges ordförande om fullmäktige kan anse sig 

beslutsföra om färre än hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande finner 

att kommunfullmäktige beslutar så. 

__________ 

 

Mötet ajourneras kl 13:33-13:40. 

Nytt upprop genomförs efter ajournering. 
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Dnr KS 2019/486 

KF § 14 Inlämnad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) om älgjakt på Åmåls kommuns 
mark på Hanebol - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En interpellation har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 10 december 2019, 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Interpellationen är 

angående den älgjakt som bedrivs på Åmåls kommuns mark vid Hanebol. 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Tomas Lindström (TL) den 10 december 2019 

__________  
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Dnr KS 2020/12 

KF § 15 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om restaurang 
Harrys  - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller restaurang 

Harrys och huruvida dess hyror är betalda till hyresvärden Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  
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Dnr KS 2020/13 

KF § 16 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
chefsrekrytering  - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller de 

chefsrekryteringar som Åmåls kommun just nu genomför. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  22 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/14 

KF § 17 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
Måkebergstomten  - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och gäller planerna för 

Måkebergstomten. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  23 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/15 

KF § 18 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om idé att 
flytta kommunförvaltningen till Karlbergskolan  
- Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller frågeställarens 

idé om att flytta "kommunförvaltningen" till Karlbergskolan och sälja stadshuset. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  24 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/16 

KF § 19 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om dom mot 
politiker  - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller eventuellt 

överklagande av tingsrättsdom i mål med politiker från Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  25 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/17 

KF § 20 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om 
cykelprojekt på Högheden och Hanebol  - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller om Åmåls 

kommun ska investera medel i ett cykelprojekt. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  26 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/18 

KF § 21 Fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S) om rapport 
från Skottlandsresa  - Tomas Lindström (TL) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Efter inlägg beslutar 

kommunfullmäktige att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). Frågan gäller rapportering 

från en studieresa till Skottland. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  27 (27) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2020/20 

KF § 22 Inlämnad fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Lotta Robertsson Harén (MP) om 
utvecklingen av demokratin i Åmåls 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga har lämnats in av Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020, ställd till 

kommunfullmäktiges ordförande Lotta Robertsson Harén (MP). Frågan gäller 

utvecklingen av demokratin i kommunfullmäktige i Åmål. 

Beslutsunderlag 

- Fråga från Tomas Lindström (TL) den 17 januari 2020 

__________ 


