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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.30 
Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel 
Kommunsekr Irene Larsson 
Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Karl-Erik Lundgren (c )  och Joakim Karlsson (s) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 4 februari 2009, kl 14.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 1 -17 

Irene Larsson                                         Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Karl-Erik Lundgren                               Joakim Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2009-01-28 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-02-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-02-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-01-28 

 
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 ) x      
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s)   Anette Andersson (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) x     
Anders Hedin (s) x     
Thomas Fridlund (c )   Emil Radanov (c ) x   
Karl-Erik Lundgren (c ) x      
Anne Sörqvist (c ) x   
Birgit Karlsson (mp)   Gunilla Åberg (mp) x  
Christer Törnell (kd) x     
Thomas Olson (fp) x   (fr kl 18.40, under § 6, inkl beslut)     
Leif Larsson (c ) x   
Ann-Louise Svensson (c ) x   
Helena Höög (c )   Anelia Dotcheva (c )   x  
Tina Carlson (v) x     
Barbro Gustafsson (m)  x    
Ulla Berne (m)                      x   
Hans Elvingsson (m)   Barbro Spjuth (m) x    
Kerstin Edvinsson (c )   Sven Callenberg (c ) x   
Kjell Lindstedt (s)   Rune Holmström (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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KF § 1 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, årets första, 
och förklarar detsamma öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 2 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 3 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Karl-Erik Lundgren (c) och Joakim Karlsson (s). 
  
Justeringen äger rum på stadshuset onsdagen den  4 februari 2009. 
 
KF § 4 
 
Dagordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om fyllnadsval som ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden kan tas upp som punkt 10 på dagordningen, 
vilket godkännes.  
En motion har inkommit och behandlas denna då som punkt 11 på dag- 
ordningen. 
 
Ärende 11 på dagordningen utgår då inga möten varit sedan föregående 
fullmäktigemöte. 
 
Utsänd dagordning fastställes med dessa ändringar. 
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KF § 5 
 
KS § 8 
AU § 439 485/2007 
 
Försäljning av fastigheten Tuppen 1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-11-17 SBN § 
98  

2. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-10-03 
 
Christian Carlsson önskar köpa fastigheten Tuppen 1 på Västra Åsen av 
kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända och lämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna köpeavtal för fastigheten Tuppen 1. 
2. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

tillförordnad kommunchef 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna köpeavtal för fastigheten Tuppen 1. 
2. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

tillförordnad kommunchef 
 
Kommunstyrelsen vill vidare rekommendera samhällsbyggnadsnämnden att i 
kommande fastighetsärenden bifoga tydligare kartor, där det är lätt att uttyda 
stadsdelar och gatuadresser.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-7. 
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Forts KF § 5 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 

1    Godkänna köpeavtal för fastigheten Tuppen 1. 
2    Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
      tillförordnad kommunchef 

                                          
                                          ____________________ 
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KF § 6 
 
KS § 21 482/2008 
 
Strategidokument Handelsstaden år 2015 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2008-12-15 SBN § 107 
2. Strategidokument Handelsstaden Åmål 2015 som inkom till 

kanslienheten 23 december 2008 
 

Fastighetsägare, verksamhetsföreträdare och Åmåls kommun har under hösten 
2008 deltagit i projektet Kraftsamling handeln 2015. Projektet har med stöd 
av ett konsultföretag tagit fram en nulägesanalys och ett strategidokument för 
handelssituationen i Åmål. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det framtagna dokumentet och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategidokumentet 
Handelsstaden Åmål 2015 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 8-23. 
 
Förvaltningschef Tommy Jingsfors redogjorde för bakgrunden till ärendet, 
arbetet med framtagande av dokumentet, och en presentation av dokumentets 
innehåll samt besvarade frågor från ledamöterna.   
 
Mikael Karlsson (s) och Kurt Svensson (c )  yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m). 
 
Christer Törnell (kd), Barbro Gustafsson (m) och Ewa Arvidsson (s) yrkade 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson (m). 
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forts KF § 6 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Handelsstaden 
Åmål 2015. 
 
__________________ 
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KF § 7 
 
KS § 6 
AU § 437 310/2008 
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-09-03 BUN § 107, 
behandlas. 
 
Med anledning av omorganisation inom förskola och grundskola föreslås 
vissa ändringar i reglementet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________  
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 24-28. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
_____________________ 
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KF § 8 
 
KS § 7 370/2008 
AU § 439 306/2008 
 
Revidering av gymnasienämndens reglemente 
 
Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-10-16 GYMN § 74, behand-
las. 
 
Vissa ändringar i reglementet föreslås för att anpassas till nuvarande organi-
sation. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för gymnasienämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 29-33. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 
gymnasienämnden. 
 
__________________________ 
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KF § 9 
 
KS § 23 126/2003 
 
Revidering av lönebidragsregler för Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 12 januari 2009 
behandlas. 
 
Kommunen har en policy som reglerar när lönebidrag kan ges till personer 
med nedsatt arbetsförmåga. Enligt arbetsförmedlingen kan lönebidragstagare i 
vissa fall också ha rätt till trygghetsanställning. Därför bör lönebidragspolicyn 
revideras så att den omfattar även trygghetsanställningar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
lönebidragspolicy. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 34-37. 
 
Inlägg gjordes av Tina Carlson (v), Kurt Svensson (c ) och  
Michael Karlsson (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad lönebidragspolicy. 
 
____________________
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KF § 10 
 
KS § 3 
AU § 434 284/2008 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2009 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen, daterad 2008-12-02, be-
handlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-09 KS § 208 att anta preliminär 
verksamhetsplan och inlämna till budgetberedningen. Verksamhetsplanen be-
höver nu revideras i enlighet med det budgetförslag som ligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) att ändringar genomförs 
på sidan 4 i verksamhetsplanen så att siffrorna 7 370 byts ut mot 7 325 och 
9 375 mot 9 420. Dessutom ska orden preliminär strykas. 
 
Ulf Hanstål (m) yrkar att tillänglighet läggs till på sidan 5 och 6 så att frasen 
blir delaktighet, tillgänglighet och inflytande. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att frasen samt särskilt av Skolverket tilldelat 
statsbidrag stryks. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkanden, nämligen från Kurt 
Svensson (c), Ulf Hanstål (m) och Michael Karlsson (s). Ordföranden låter 
dessa tre yrkanden bilda gemensamt förslag och ställer detta mot 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med yrkanden från Kurt Svensson (c), Ulf Hanstål (m) och 
Michael Karlsson (s). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2009. 
______________________ 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-28 12 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

 
forts KF § 10 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-51. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson (s) och Kurt Svensson (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2009. 
 
Ordföranden påminner övriga nämnder att inkomma till fullmäktige med 
verksamhetsplaner för 2009. 
 
________________________ 
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KF § 11 
 
KS § 4 
AU § 435 282/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av momsrutiner 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport, daterad 2008-08-19 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-10-15 

BUN § 127  
3. Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-10-16 GYMN § 72  
4. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-11-13 VON § 

128 
5. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

09-22 
 

På uppdrag av kommunrevisorerna har revisionsfirman Deloitte granskat 
kommunens rutiner för återsökning av statsbidrag. Revisionen bedömer att 
kommunen har tillfredsställande och väl fungerande rutiner, men att den in-
terna kontrollen kan förbättras och att fortbildning av personal kan vara aktu-
ellt. 
 
Nämnderna redovisar hur de utifrån revisionsrapporten har förändrat sina ru-
tiner. Ekonomistrategen instämmer med revisionsbyråns rekommendationer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med ytt-
rande från barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och ekonomistrategen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med ytt-
rande från barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och ekonomistrategen. 
______________________ 
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forts KF § 11 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 52-67. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsrapporten och yttranden från  
barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgs-
nämnden och ekonomistrategen till handlingarna. 
 
_____________________ 
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KF § 12 
 
KS § 5 
AU § 436 109/2006 
 
Motion om fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2006-03-27 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-11-12 

BUN § 145 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige årligen 
budgeterar för fria arbetskläder till barnomsorgspersonal i Åmåls kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden skriver att samordning sker med vård- och 
omsorgsförvaltningen och gäller från och med 2009-01-01. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fria arbetskläder 
införs inom barnomsorgen från 1 januari 2009 och kostnaden för detta 
belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Samordning sker med vård- 
och omsorgsförvaltningen. Därmed anses motionen besvarad 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fria arbetskläder 
införs inom barnomsorgen från 1 januari 2009 och kostnaden för detta 
belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Samordning sker med vård- 
och omsorgsförvaltningen. Därmed anses motionen besvarad 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 68-70. 
 
Michael Karlsson (s) tackade för motionssvaret. 
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Forts KF § 12 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motion enligt barn- och 
utbildningsnämndens yttrande innebärande att fria arbetskläder införs inom 
barnomsorgen från 1 januari 2009 och kostnaden för detta belastar barn- och 
utbildningsnämndens budget. Samordning sker med vård- och omsorgs-
förvaltningen.   
 
_________________
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KF § 13 26/2009 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden – 
Ulla Berne (m). 
 
Ulla Berne (m) hade i skrivelse av den 19 januari 2009 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ulla Bernes avsägelse. 
 
 
KF § 14 
 
Fyllnadsval som ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter 
Ulla Berne (m) 
 
Barbro Gustafsson (m) föreslår kommunfullmäktige att utse  
Barbro Spjuth (m), Stafettgatan  6, 662 36 Åmål, tel 15275, som ny 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Ulla Berne för återstoden av 
innevarande mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Spjuth (m) som ledamot 
i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
KF § 15 37/2009 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Thomas Olson (fp) 
om kommunal sjukvårdsjour, bil.ärende 11. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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KF § 16 
 
Meddelanden 
 
Meddelades att kommunrevisionen den  19 december 2008 överlämnat  
revisionsrapport angående kommunens hemsida och intranät, ställd till 
kommunstyrelsen. Rapporten kommer till fullmäktige efter sedvanlig 
handläggning. 
 
KF § 17 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
_____________ 
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