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KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2009-02-25 1-26 
   

 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 Ann-Louise Svensson (C)  och Birgit Karlsson (MP) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 4 mars 2009, kl 14.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 18-40 

Irene Larsson                                             Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Ann-Louise Svensson                               Birgit Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2009-02-25 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-03-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-03-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-02-25 
 
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 )   ------------------     
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 )   Birol Iakoubov (c ) x  
Stellan Andersson (c ) x    
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s)   --------------------    
Anders Hedin (s) x     
Thomas Fridlund (c ) x      
Karl-Erik Lundgren (c )   ------------------    
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)  x    
Ulla Berne (m)                      x   
Hans Elvingsson (m)   Patrik Sandvall (m) x    
Kerstin Edvinsson (c ) x     
Kjell Lindstedt (s) x   
Leif Aronsson (c ) x  
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KF § 18 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet  öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 19 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 20 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ann-Louise 
Svensson (C) och Birgit Karlsson (MP). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset onsdagen den 4 mars 2009, kl 14.00. 
 
 
KF § 21 
 
Dagordning 
 
Till dagens möte har 2 motioner, ett medborgarförslag samt en interpellation 
inkommit och behandlas dessa under punkt 14.  
 
Utsänd dagordning fastställes. 
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KF § 22 
KS § 31 
AU § 3 480/2008 
 
Markreglering för fastigheterna Åmål 5:2 och Mörtebol 1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 19 
november 2008 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2008-12-15 SBN §105 
 
Ulla Franzén önskar köpa del av fastigheten Åmål 5:2 av kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna markregleringsavtal för fastigheterna Åmål 5:2 och 
Mörtebol 1 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

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

1. Godkänna markregleringsavtal för fastigheterna Åmål 5:2 och 
Mörtebol 1 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-5. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

                                          1. Godkänna försäljning av del av Åmål 5:2 enligt markregleringsavtal för 
                                              fastigheterna Åmål 5:2 och  Mörtebol 1. 
                                          2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad 
                                              kommunchef. 
                                          ___________________________ 
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KF § 23 
KS § 32 
AU § 4 392/2008 
 
Markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och Höganäs 1:10 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 5 
december 2008 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2008-12-15 SBN § 104 
 
Karl-Ivar Eriksson önskar köpa del av fastigheten Höganäs 1:10 av 
kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot 
försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna avtal om markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och 
1:10. 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

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

1. Godkänna avtal om markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och 
1:10. 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-11. 
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forts KF § 23 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Godkänna försäljning av del av Höganäs 1:1 enligt markregleringsavtal 
     för fastigheterna Höganäs 1:1 och Höganäs 1:10 
 
2.  Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad 
     kommunchef. 
 
__________________ 
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KF § 24 
 
KS § 42 
AU § 23 45/2008 
 
Markregleringsavtal för del av Södergården 1:65 och Södergården 1:20 i 
Tösse 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 9 
december 2008 

2. Förslag till markregleringsavtal från 2 december 2008 
3. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2009-01-12 SBN § 4 

 
Hasse Olofsson önskar köpa del av Södergården 1:65 av kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
försäljning av del av Södergården 1:65.  

2. Markregleringsavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges 
ordförande och tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
försäljning av del av Södergården 1:65.  

2. Markregleringsavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges 
ordförande och tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 12-16. 
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forts KF § 24 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Godkänna försäljning av del av Södergården 1:65 enligt  
     markregleringsavtal för fastigheterna Södergården 1:65 och  
     Södergården 1:20 i Tösse. 
 
2.  Markregleringsavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande 
    och tillförordnad kommunchef. 
 
_________________ 
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KF § 25 
 
KS § 38 
AU § 19 59/2009 
 
Ej verkställda investeringar – tidigare kallat tilläggsbudgeteringar 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 3 februari 2009. 
 
Ekonomichefen lämnar förslag till investeringar som ska överföras från 2008 
till 2009 års investeringsbudget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 
verkställda investeringar från 2008 års investeringsbudget tillförs 2009 
års investeringsbudget, i enlighet med ekonomichefens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att med anledning av kommunens 
ekonomiska situation uppmana övriga nämnder att inkomma med en 
redogörelse över vilka av dessa ej verkställda investeringar som är av 
stor vikt att realisera och motivering till varför. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 
verkställda investeringar från 2008 års investeringsbudget tillförs 2009 
års investeringsbudget, i enlighet med ekonomichefens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att med anledning av kommunens 
ekonomiska situation uppmana nämnderna till stor återhållsamhet 
kring investeringar, både gällande investeringsbudgeten för 2009 och 
ej verkställda investeringar. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 17-19. 
 
Kurt Svensson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-25 10 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 25 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  godkänna att ej verkställda investeringar från 
2008 års investeringsbudget tillförs 2009 års investeringsbudget, i enlighet 
med ekonomichefens förslag. 
 
______________________ 
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KF § 26 
 
KS § 49 
AU § 30 55/2009 
 
Vidare arbete med bildande av politiskt ungdomsforum 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från projektledare Zakarias Faust från 26 januari 2009 
2. Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson från 

16 januari 2009 
 
För att kunna fullfölja det påbörjade arbetet med bildande av politiskt 
ungdomsforum krävs en förlängning på en projektanställning. Förslaget anger 
tre olika förslag på omfattning på anställning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. En anställning om 20-22 timmar per vecka beviljas.  
2. Beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsen möte. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. En allmän visstidsanställning om 20-22 timmar per vecka beviljas från 
1 februari till och med 31 juli 2009 och placeras organisatoriskt under 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin. 

2. Finansiering om 31 500 kronor belastar kommunstyrelsens 
oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512 och 31 500 kronor belastar 
kommunfullmäktiges oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0511 

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-24. 
 
Tina Carlsson (V) och Kurt Svensson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Forts KF § 26 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  En allmän visstidsanställning om 20-22 timmar per vecka beviljas från  
    1 februari till och med 31 juli 2009 och placeras organisatoriskt under 
    utvecklingschef Jan-Erik Lundin. 
 
2.  Finansiering om 31 500 kronor belastar kommunstyrelsens oförutsedda, 
     ansvar 91, verksamhet 0512 och 31 500 kronor belastar kommun-  
     fullmäktiges oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0511. 

______________________ 
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KF § 27 
 
KS § 51 187/2008  
 
Remiss: Avveckling av platser i äldreomsorgen samt uppbyggnad av den 
framtida demensvården 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 6 februari 2009 VON § 10 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius från 4 februari 

2009 
3. Demensutredning som inkom till kanslienheten 9 februari 2009 

 
Kommunfullmäktige behandlade 18 juni 2008 KF § 122 frågan om 
nedläggning av äldreboendet Sörgården. Ärendet återremitterades till vård- 
och omsorgsnämnden för att ta fram ett underlag med förslag på hur den 
framtida demensvården inom Åmåls kommun ska utformas. Vidare beslutades 
att ärendet skulle behandlas i budgetberedningen innan ställningstagande i 
fullmäktige. 
 
Vård- och omsorgsnämnden klargör att demensutredningen ingick i det 
underlag som lämnades till budgetberedningen. Nämnden föreslår fullmäktige 
att de 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner samt att bifogat underlag 
godkänns som svar på remissen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner och avvecklas senast 31 
december 2010 

2. Vård- och omsorgsnämndens remissvar om den framtida 
demensvårdens uppbyggnad godkänns 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 25-46. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kurt Svensson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg görs av Tina Carlsson (V). 
 
Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Inlägg görs av Birgit Karlsson (MP). 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Inlägg görs av Kjell Kaså. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att: 
 
1.  De 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner och avvecklas senast 31 
     december 2010 
 
2.   Vård- och omsorgsnämndens remissvar om den framtida demensvårdens 
      uppbyggnad godkänns. 
 
 
Mot beslutet att avveckla  Sörgårdarna inlämnas skriftlig reservation från 
Tina Carlsson (V) och Birgit Karlsson (MP). 
 
___________________ 
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         KF § 28 
 
KS § 40 
AU § 21 236/2008 
 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden från 
21januari 2009 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 2009-01-21 BUN § 
4 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-24. 
 ______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden för 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 47-58. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för barn- och 
utbildningsnämnden för 2009. 
 
_____________ 
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 KF § 29 
 
KS § 53 
POU § 9 42/2009 
 
Lönepolitiskt program för Åmåls kommun 
 
Tf kommunchefen/personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av 
redogörelsen framgår följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet utarbetade under 2003 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”, som fastställdes av kommun-
fullmäktige 2003-12-17 § 217. Personalenheten reviderade det lönepolitiska 
programmet under 2005 med anledning av ändringar i jämställdhetslagen och 
i de centrala kollektivavtalen om lön och allmänna anställningsvillkor. 
Kommunfullmäktige fastställde det reviderade programmet 2006-01-25 § 12. 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 2008 genomfört 
utbildningen ”Verksamhetsutvecklande lönesättning”. Utbildningen skedde 
under två dagar vid fem tillfällen för lönesättande chefer och under en dag för 
personal- och organisationsutskottets ledamöter samt fackliga företrädare. 
Vidare hölls en tvåtimmars information i ärendet vid nio tillfällen för samtliga 
tillsvidareanställda arbetstagare i Åmåls kommun.   
 
Som en följd av denna utbildningsinsats har personalenheten reviderat det 
lönepolitiska programmet med tillhörande målkort. Revideringarna består i ett 
antal förtydliganden och har inte ändrat innehållet i sak i programmet.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet kommer att informera arbetstagar-
organisationerna i ärendet i samband med överläggningarna inför årets 
löneöversyn. 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
programmet, kommer det att läggas ut på personalenhetens hemsida på 
Virtuella Kontoret. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” med tillhörande 
målkort att gälla fr o m 2009-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
______________________ 
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Forts KF § 29 
 
Forts KS § 53 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” med tillhörande 
målkort att gälla fr o m 2009-01-01. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-71. 
 
Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M) och Kjell Kaså (C ).  
 
Fullmäktige godkänner en ändring på sidan 5 i dokumentet, under Mål- och 
löneprocessen, ”Kommunfullmäktige antar budget och preliminära 
verksamhetsplaner…”  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige fastställer det reviderade dokumentet ”Lönepolitiskt 
program för Åmåls kommun” med tillhörande målkort att gälla fr o m 2009-
01-01, med den ändring som föreslagits vid mötet. 
 
___________________ 
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KF § 30 
 
KS § 54 
POU § 10 43/2009 
 
PA-koncept ”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” 
 
Tf kommunchefen/personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av 
redogörelsen framgår följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet utarbetade under 2005  
PA-konceptet ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun”. Syftet med konceptet var att arbetsgivaren skulle arbeta på ett 
likartat sätt i hela kommunen och att kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet.  
Kommunfullmäktige fastställde PA-konceptet 2006-01-25 § 10. 
 
Riksdagen beslöt under 2008 att införa ett antal förändringar i Lagen om 
allmän försäkring (AFL) i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen.  
Som en följd härav har kommunledningskontorets personalenhet gjort en 
översyn av PA-konceptet om rehabilitering. Översynen har lett till ett helt  
nytt PA-koncept om rehabilitering med tillhörande bilagor baserat på den 
förändrade lagstiftningen i ärendet.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet kommer att kalla samtliga chefer, 
PA-gruppen och fackliga företrädare till en heldagsutbildning om 
rehabilitering 2009-03-26. Vid detta tillfälle kommer representanter för 
Försäkringskassan och Kinnekullehälsan att lämna information i ärendet. 
Vidare kommer PA-konceptet ”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” 
att gås igenom.   
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade  
PA-konceptet, kommer det att läggas ut på personalenhetens hemsida på 
Virtuella Kontoret. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande bilagor att gälla 
fr o m 2009-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
______________________ 
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Forts KF § 30 
 
Forts KS § 54 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande bilagor att gälla 
fr o m 2009-01-01. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 72-90. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa PA-konceptet   
”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande bilagor  
att gälla fr o m 2009-01-01. 
 
___________________ 
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KF § 31 
 
KS § 30 
AU § 2 93/2008 
 
Förslag till ändring av mall för verksamhetsplaner 
 
Protokoll från parlamentarisk grupp från 2008-11-20 § 5 behandlas. 
 
Den parlamentariska gruppen föreslår kommunfullmäktige att i nästa års 
arbete med verksamhetsplaner stryka meningen Det vill säga hur högt eller 
lågt vi vill ligga i jämförelse med lagen i rutan definition av inriktningsmål. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumentet till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumentet till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 91-93. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändring av mall för 
verksamhetsplaner. 
 
__________________ 
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KF § 32 
 
KS § 29 
AU § 1 27/2009 
 
Regler kring ett eventuellt ekonomiskt underskott och balanskrav 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 12 januari 2009 behandlas. 
 
Kommunstyrelsen gav 2009-01-13 KS § 13 ekonomichefen i uppdrag att 
klargöra kommunens juridiska förutsättningar med anledning av det 
förväntade underskottet år 2008.  
 
Ekonomichefen skriver att om en kommun får ett negativt resultat ska 
resultatet återställas inom tre år. En åtgärdsplan ska reglera hur återställandet 
ska ske. Denna åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige senast månaden 
efter att bokslutet behandlas av fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 94-96. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger skrivelsen till handlingarna. 
 
______________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-25 22 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 33 
 
KS § 39 
AU § 20 419/2006 
 
Revisionsrapport om kontroll och styrning av grundskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 22 januari 
2008 

2. Revisionsrapport från 1 december 2006 
 
En revisionsrapport om kontroll och styrning av grundskolan har remitterats 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och nämnden har lämnat 
remissvar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2007 att återremittera 
ärendet till nämnden för att få ett mer underbyggt och förtydligat svar. 
 
Vid kansliets uppföljning av obesvarade remisser konstaterades att barn- och 
utbildningsnämnden inte behandlat återremissen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att en mängd åtgärder har genomförts i 
revisionsrapportens anda. 

2. Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att en mängd åtgärder har genomförts i 
revisionsrapportens anda. 

2. Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 97-129. 
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forts KF § 33 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten  och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande till handlingarna. 
 
___________________
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KF § 34 
 
KS § 43 
AU § 24 272/2008 
 
Motion om avfallskvarnar 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Patrik Sandvall (m) från 25 augusti 2008 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2009-01-19 SBN § 6 

 
Patrik Sandvall (m) föreslår i sin motion att kommunen utreder 
förutsättningarna för försöksverksamhet med avfallskvarnar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och uppdrar åt förvaltningen att 
omgående inhandla och installera avfallskvarnar att placeras i 
Karlbergsskolans kök. Efter en testperiod under vårterminen görs avstämning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande motionssvar: 
Kommunen installerar avfallskvarnar under en testperiod. Därmed anses 
motionen vara besvarad. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 130-132. 
 
Inlägg görs av Patrik Sandvall (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lämnar som motionssvar att kommunen installerar 
avfallskvarnar under en testperiod i Karlbergsskolans kök. 
 
Därmed anses motionen vara besvarad. 
 
__________________ 
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KF § 35 77/2009, 92/2009 
 
Inkomna  motioner 
 
Ordföranden meddelar att två   motioner har inkommit: 
 a)  från Patrik Sandvall (M),  om skärpta krav på kaminer och skärpta 
emissionskrav. bil ärende 14 a. 
 
Inlägg görs av Patrik Sandvall (M) 
 
b) från Thomas Olson (FP) om friskola på Västermalm. bil ärende 14 b. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
   
KF § 36 76/2009 
 
Inkommet medborgarförslag 
 
Britt-Marie och Olle Isaksson, Åmål, har inkommit med ett medborgar- 
förslag angående hyreskostnad i gruppbostäder. bil ärende 14 c 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
KF § 37 78/2009 
 
Inkommen interpellation angående den lokala arbetsmarknads-
situationen 
 
Ordföranden meddelar att en interpellation från Michael Karlsson (S) 
ställd till kommunalrådet Kurt Svensson har inkommit,  bil 14 d. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid nästa kommun-
fullmäktigesammanträde. 
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KF § 38 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson (C ) rapporterar från möte den 29 januari 2009 med 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund, och vilka beslut och åtgärder 
som avhandlats där. 
 
Michael Karlsson (M) rapporterar från möte den 12 februari 2009 med 
direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund och om de beslut och ärenden 
som behandlats där. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
KF § 39 
 
Meddelanden 
 
Meddelas att kommunrevisionen den 19 februari 2009 överlämnat 
revisionsrapport avseende granskning av Turism- och upplevelseområdet, 
ställd till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Rapporten 
kommer till fullmäktige efter sedvanlig handläggning. 
 
Meddelas vidare Länsrätten i Vänersborgs beslut av den 9 februari 2009 
angående överklagande av vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 
december 2008, § 142, gällande avveckling av verksamheten vid de båda 
Sörgårdarna. Enligt beslutet hade Länsrätten  avvisat överklagandet. 
 
KF § 40 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
__________________ 
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