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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-06-18 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x 
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c ) x   
Ulla-Britt Johansson (c )   Birol Iakoubov (c ) x   
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s) x   
Mikael Norén (s) x   
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c ) x  
Stellan Andersson (c ) x  
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s)   Anette Andersson(s)     x  
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c ) x   
Karl-Erik Lundgren (c ) x     
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd)   Inger Herfindal (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c ) x   
Ann-Louise Svensson (c ) x   
Helena Höög (c )   Sven Callenberg (c )      x   
Tina Carlson (v) x     
Barbro Gustafsson (m)    Patrik Sandvall (m)      x 
Ulla Berne (m)   x  
Hans Elvingsson (m)   Barbro Spjuth (m) x   
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x   
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 114 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 115 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 116 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kurt Svensson (c) 
och Gustav Wennberg (s). 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 25 juni 2008, kl 14.00. 
 
§ 117 
 
Dagordning. 
 
Ett medborgarförslag har inkommit och behandlas detta under ärende 9. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
------------- 
 
Ordföranden föreslår ändring i ärendena 1-3, beträffande undertecknande av 
avtalen, så att dessa undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och  
kommunchefen eller planeringsingenjören. 
 
Fullmäktige beslutar godkänna detta. 
 
-------------- 
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KF § 118 
 
KS § 133 
AU § 168 154/2008 
 
Försäljning av mark, Åmåls-Nygård 1:62 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förfrågan om markköp, som inkom till kanslienheten 2008-04-30 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2008-05-15 
3. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-05-15 

 
Sven Rådh, Smeab önskar köpa fastigheten Åmåls-Nygård 1:62 för att bygga 
en maskinhall och verkstad. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen säljer fastigheten till Smeab i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Åmåls-
Nygård 1:62 till Smeab, i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Åmåls-
Nygård 1:62 till Smeab, i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-6. 
 
Ordföranden föreslår att köpeavtalet undertecknas av kommun- 
styrelsens ordförande och  kommunchefen eller planeringsingenjören. 
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forts KF § 118 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Åmåls-Nygård 1:62 till 
SMEAB, Åmål, för en köpesumma av 5.950 kronor  och i övrigt enligt 
köpeavtal. 
 
Köpeavtalet skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen eller planeringsingenjören. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-06-18 6 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 119 
 
KS § 141 
AU § 188 168/2008 
 
Markreglering av fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-05-20 
2. Förslag till markregleringsavtal, daterat 2008-05-19 

 
Åmåls kommun har sålt 97 000 m2 industrimark till Åmåls industrifastigheter 
AB. Fastigheten har beteckningen Åmåls-Nygård 1:83. Företaget önskar nu 
återlämna 38 000 m2 av fastigheten i utbyte mot motsvarande yta i Åmåls-
Nygård 1:1. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen tillmötesgår önskemålet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Godkänna byte av mark genom markreglering av 38 000 m2 mellan av 
fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 i enlighet med det 
föreslagna markregleringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Godkänna byte av mark genom markreglering av 38 000 m2 mellan av 
fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 i enlighet med det 
föreslagna markregleringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

______________________  
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forts KF § 119 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 7-15. 
 
Ordföranden föreslår att avtalet undertecknas av kommun- 
styrelsens ordförande och kommunchefen eller planeringsingenjören. 
  
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
ordförandens tillägg om undertecknande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Godkänna byte av mark genom markreglering av 38 000 m2 mellan av 
      fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 i enlighet med det  
      föreslagna markregleringsavtalet 
 
2    Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande  och 
      kommunchefen eller planeringsingenjören. 
 
_____________________  
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KF § 120 
 
KS § 142 
AU § 189 168/2008 
 
Försäljning av del av Åmåls- Nygård 1:1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-05-20 
2. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-05-19 

 
Åmåls industrifastigheter AB önskar återlämna 38 000 m2 av fastigheten 1:83 
i utbyte mot motsvarande yta i Åmåls-Nygård 1:1. 
 
Tomas Hassan önskar köpa 20 000 m2 av den aktuella marken på fastigheten 
Åmåls-Nygård 1:83, under förutsättning att markregleringen mellan Åmåls 
industrifastigheter AB och kommunen går enligt planerna. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen tillmötesgår önskemålet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att  

1. Låta Tomas Hassan köpa del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1, i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Åmåls kommun 
kommer i besittning av mark längs Forsbrogatan 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

1. Låta Tomas Hassan köpa del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1, i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Åmåls kommun 
kommer i besittning av mark längs Forsbrogatan 

______________________  
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forts KF § 120 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 8-16. 
 
Ordföranden föreslår att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen eller planeringsingenjören. 
  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 

1    Låta Tomas Hassan köpa del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1, till 
      en köpesumma av 20.400 kronor och i övrigt enlighet det föreslagna 
      köpeavtalet. 
 
2    Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
      kommunchefen eller planeringsingenjören. 
 
3    Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Åmåls kommun 
      kommer i besittning av mark längs Forsbrogatan 

______________________  
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KF § 121 
 
KS § 143 
AU § 190 409/2007 
 
Detaljplan för del av fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret 
Fjärilen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till detaljplan för fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av 
kvarteret Fjärilen. Dokumentet kom in till kanslienheten 2005-05-12 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-05-05 BMN § 
90 

 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret Fjärilen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret Fjärilen. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 17-31. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för fastigheten Åmål 4:1, 
utvidgning av kvarteret Fjärilen. 
 
___________________
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KF § 122 
 
KS § 148 187/2008 
 
Förslag till nedläggning av äldreboende 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag för vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2008-
05-27 Von § 73.  

2. Tjästeskivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius daterad 2008-
05-19.  

 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver budgetunderskottet i 2008 års 
budget beräknas i dagsläget till ca 5 miljoner kronor beroende på ökade 
kostnader i försörjningsstöd och externa placeringar av unga och vuxna. I den 
preliminära budgetramen för 2009 saknas ca 9 miljoner kronor inklusive 
kostnader för åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder för att 
minska kostnader för både år 2008 och 2009 måste därför tas inom 
äldreomsorgen.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett av boendena 
vid Södergården läggs ner. Nerdragningen skall ske under 2008 för att ge en 
möjlighet till besparing i 2009 års budget.  
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett av boendena vid 
Södergården läggs ner. Nerdragningen skall ske under 2008 för att ge en 
möjlighet till besparing i 2009 års budget.  
______________________  
 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 32-40, och skrivelser 
från SPF Åmåliterna och Kommunala Pensionärsrådet utdelade vid  
dagens möte.  Namnlistor från Åmålsbor med protester mot nedläggningen 
hade även inlämnats. 
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forts KF § 122 
 
Anne Sörqvist (c ), yrkade att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag  att 
senast under september månad ta fram ett underlag med förslag på hur den 
framtida demensvården i Åmåls kommun ska utformas, och att kommun- 
fullmäktige i avvaktan på detta återremitterar hela ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till Anne Sörqvists förslag men att 
ärendet även remitteras till budgetberedningen för behandling. 
 
Tina Carlson (v) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Anne Sörqvist (c). 
 
Ulla Berne (m) yrkade återremiss av ärendet. 
 
Laila Andrén (s) yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkade återremiss av ärendet. 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till Anne Sörqvists förslag. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg. 
 
Ewa Arvidsson (s)  yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar ställde ordföranden proposition på åter- 
remissyrkandet och konstaterade att ärendet skulle återremitteras. 
 
Ordföranden frågade fullmäktige om Gustav Wennbergs tilläggsyrkande om 
remiss till budgetberedningen kunde läggas som tilläggsförslag till Anne 
Sörqvists förslag, vilket fullmäktige godkände.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera hela ärendet till vård- och  
omsorgsnämnden och ger nämnden i uppdrag att senast under september 
månad ta fram ett underlag med förslag på hur den framtida demensvården i 
Åmåls kommun ska utformas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ärendet skall behandlas i budget- 
beredningen innan ställningstagande i fullmäktige. 
 
_______________ 
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KF § 123 
 
KS § 132 
AU § 167 39/2007 
 
Revidering av nämndernas reglementen 
 
Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson, daterad 2008-03-
26, behandlas. 
 
Säkerhetsskyddschefen skriver att under senare år har nya lagar och 
förordningar som berör kommunal arbetsmiljö och säkerhet trätt i kraft. 
Dessutom ställer försäkringsbolagen större krav på kommunen rörande dessa 
frågor för att över huvudet taget lämna anbud för att teckna försäkring. 
 
Säkerhetsskyddschefen föreslår att kommunstyrelsen gör ett tillägg i 
nämndens reglemente gällande dessa frågor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 

följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente: 
 

”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker” 

 
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att inkomma till 

kommunfullmäktige med reglementen, kompletterade med 
ovanstående formulering.  

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 
följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente: 

 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-06-18 14 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

 
Forts KF § 123 

                  Forts KS § 132 
 

”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker” 

 
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att inkomma till 

kommunfullmäktige med reglementen, kompletterade med 
ovanstående formulering.  

______________________  
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 41-44. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande tillägg i kommunstyrelsens 
reglemente: 
 
”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall 
skada på egendom, räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra konsekvenserna 
vid eventuella händelser till följd av ovanstående risker”. 

  
_____________________ 
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KF § 124 
 
KS § 131 
AU § 166 363/2007 
 
Organisationsförändring i samband med pensionsavgång 
 
Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner, förvaltningschef Tommy 
Jingfors och planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-04-30, 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-08 KS § 333 om 
organisationsförändring med anledning av att fastighetsingenjör Lennart 
Karlsson gick i pension. 
 
Skribenterna föreslår en justering för att få en tydligare ansvarsfördelning 
mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller 
fastighetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Alla frågor/ärenden som rör obebyggd mark och/eller fastighet som i 
detaljplan är angiven för handels- och industriverksamhet, och som 
ägs av kommunen läggs under kommunstyrelsens förvaltning 

2. Alla frågor/ärenden som rör övrig mark eller fastighet som ägs av 
kommunen läggs under samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 

3. Budgeten justeras från och med 2009 mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Alla frågor/ärenden som rör obebyggd mark och/eller fastighet som i 
detaljplan är angiven för handels- och industriverksamhet, och som 
ägs av kommunen läggs under kommunstyrelsens förvaltning 

2. Alla frågor/ärenden som rör övrig mark eller fastighet som ägs av 
kommunen läggs under samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 

3. Budgeten justeras från och med 2009 mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-06-18 16 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 124 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 45-46. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Alla frågor/ärenden som rör obebyggd mark och/eller fastighet som i   
      detaljplan är angiven för handels- och industriverksamhet, och som  
      ägs av kommunen läggs under kommunstyrelsens förvaltning 
2    Alla frågor/ärenden som rör övrig mark eller fastighet som ägs av 
      kommunen läggs under samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 
3    Budgeten justeras från och med 2009 mellan kommunstyrelsen och   
      samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. 

______________________  
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KF § 125 
 
Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
efter Gert Hovbratt (c). 
 
Ann Sörqvist (c ) föreslår att ärendet får tas upp på fullmäktige i  
augusti månad.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar ärendet tas upp och behandlas vid 
fullmäktigemötet i augusti. 
 
 
 
KF § 126 189/2008 
 
Inkommet medborgarförslag 
 
Lill-Britt Lundgren och Åsa Bodmark, Tösse, har inkommit med ett 
medborgarförslag angående cykelväg mellan Tösse och Åmål. 
 
Inlägg gjordes av Leif Larsson (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommun- 
styrelsen för beredning. 
 
KF § 127 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson (c ) rapporterade från möte den 29 maj med Kommunal-
förbundet Dalsland och de frågor som avhandlats där och beslut som tagits. 
Fråga ställdes av Ewa Arvidsson (s). 
 
Gustav Wennberg (s) rapporterade från möte den 5 juni med Fyrbodals Kom- 
munalförbund om beslut och åtgärder som vidtagits inom förbundet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KF § 128 
 
Meddelande 
 
Meddelande från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB hade inkommit 
angående förändring av aktiernas kvotvärde. Kvotvärdet förändrades från 
1 krona till 100 kronor, men aktiekapitalet är alltjämt det samma som tidigare, 
3 miljoner kronor. 
 
 
KF § 129 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat samt tillönskar alla en trevlig sommar. 
 
__________________ 
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