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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-03-25 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S)  Anette Andersson (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) x     
Mikael Norén (S) x      
Sven Martinsson (C ) x      
Lisbeth Karlsson (C )    Emil Radanov (C ) x   
Stellan Andersson (C ) x    
Cecilia Gustafsson (S) x  
Joakim Karlsson (S)   ------------------    
Anders Hedin (S) x     
Thomas Fridlund (C )   ------------------      
Karl-Erik Lundgren (C ) x      
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP) x     
Christer Törnell (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)    Kaare Kvist (V) x  
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                        Barbro Spjuth (M)        x 
Hans Elvingsson (M)  Patrik Sandvall (M) x    
Kerstin Edvinsson (C )   Bengt Hansson (C )  x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 41 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte samt riktar ett speciellt 
välkommen till Bo Swanér från Västra Götalandsregionen och förklarar 
därefter mötet öppnat. 
Förrättas upprop. 
 
KF § 42 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 43 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Hansson,  
Barbro Spjuth och Kurt Svensson. 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 1 april 2009, kl 14.00. 
 
KF § 44 
 
Dagordning 
Ordföranden meddelar att punkten 10 kommer att delas upp i 4 delbeslut 
(a-d), under c-d  är ordförande och vice ordförande jäviga och kommer 
Gustav Wennberg (ålderspresident) att tjänstgöra.   
Punkt 24 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit. 
 
Ordföranden meddelar att en avsägelse har inkommit och frågar om denna 
kan behandlas vid dagens möte. Fullmäktige beviljar detta och tar upp ärendet 
som punkt  24. 
 
Utsänd dagordning fastställes med denna komplettering. 
-------------- 
 
Bo Swaner från Beredningsgruppen för miljö i Västra Götalandsregionen, 
redogjorde för förslaget till klimatstrategi för Västra Götaland och arbetet 
som har föregått framtagande av detta. Avsikten med detta är bl a att 
bryta beroendet av fossil energi i Västra Götaland. Beredningsgruppen har 
genomfört Klimatdialogen Smart Energi och det har resulterat i förslaget till 
klimatstrategi. 
__________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-03-25 4 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 45 
 
KS § 66 
AU § 72 98/2009 
 
Kommunens årsredovisning för år 2008 
 
Årsredovisning för Åmåls kommun 2008 behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 3 mars 2009. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson berättar om årsredovisningen och svarar på  
frågor. 
 
Kommunens resultaträkning för 2008 visar ett underskott på 2 977 000 kro-
nor. 
 
Kommunen har antagit sju finansiella mål i strävan efter en god ekonomisk 
hushållning. Under 2008 har två av dessa mål uppnåtts. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 
 
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson berättar om årsredovisningen och svarar på frå-
gor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 
 
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, 1-2. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för årsredovisningen 2008 och 
presenterar bl  a olika nyckeltal samt besvarar frågor. 
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forts KF § 45 
 
Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S) Christer Törnell (KD) yrkar att 
kommunfullmäktige godkänner förslaget till årsredovisning för 2008. 
 
Inlägg görs av Kurt Svensson (C ). 
 
Barbro Gustafsson (M) tillstyrker förslaget om godkännande av årsredo-
visning. 
 
Inlägg görs av Michael Karlsson (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 2008 samt 
fastställa balansräkningen. 
 
___________________
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KF § 46 
 
Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 2008 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-16. 
 
Jens Karlsson, för revisorerna, kommenterar revisionsberättelsen och 
granskningsrapporten och tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda avseende år 2008. 
 
Inlägg görs av Anne Sörqvist (C ) och Christer Törnell (KD). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen för 2008. 
 
__________________ 
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KF § 47 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv: Kurt Svensson (C), Kjell Kaså (C), 
Anne Sörqvist (C), Ulla-Britt Johansson (C ), Stellan Andersson (C ), 
Leif Larsson (C), Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP), Gustav 
Wennberg (S), Michael Karlsson (S), Birgitta Johansson (S), Kjell Lindstedt 
(S), Cecilia Gustafsson (S) Birgit Karlsson (MP) och Barbro Gustafsson (M). 
 
___________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-03-25 8 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 48 
 
Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbild- 
ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års 
verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och  
dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv: Kjell Kaså (C ),  Ann-Louise Svensson  
(C ), Michael Karlsson (S) och Laila Andrén (S). 
 
_____________________ 
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KF § 49 
 
Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljö- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
bygg- och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och  miljönämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv: Sven Martinsson (C ),  
Karl-Erik Lundgren (C ) och Birgitta Johansson (S). 
 
___________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-03-25 10 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 50 
 
Ansvarsfrihet för gymnasienämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för gymnasienämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
gymnasienämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja gymnasienämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv: Kjell Kaså (C ), Sven Callenberg (C ), 
Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP), Michael Karlsson (S),och  Laila 
Andrén (S). 
 
__________________ 
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KF § 51 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kulturnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kulturnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kulturnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv:  Emil Radanov (C ). 
 
______________________ 
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KF § 52 
 
Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för samhällsbyggnads- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv:  Thomas Olson (FP), Leif Larsson (C ) 
Ulla-Britt Johansson (C ), Patrik Sandvall (M), Barbro Gustafsson (M),  
Kjell Lindstedt (S) och Mikael Norén (S). 
 
___________________ 
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KF § 53 
 
Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgs- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv:  Anne Sörqvist (C ), Cecilia Gustafsson 
(S), Anders Hedin (S) och Anette Andersson (S). 
 
____________________ 
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KF § 54 
 
Ansvarsfrihet för valnämnden avseende år 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
valnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv:  Stellan Andersson (C ) och Cecilia 
Gustafsson (S). 
 
________________ 
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KF § 55 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen: ”framtagande av handi- 
kappolitiskt program”  för år 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen, 
”framtagande av handikappolitiskt program”, och dess enskilda förtroende-
valda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
fullmäktigeberedningen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja fullmäktigeberedningen ”framtagande 
av handikappolitiskt program” och dess enskilda förtroendevalda ansvars-
frihet avseende 2008 års verksamhet: 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Anne Sörqvist (C ), Barbro Gustafsson 
(M), Birgit Karlsson (MP), Ulla-Britt Johansson (C), Cecilia Gustafsson (S) 
Thomas Olson (FP) och Kaare Kvist (V). 
 
_____________________ 
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KF § 56 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen: Grupp för utformning av 
kommunens verksamhetsplan  för år 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigebered- 
ningen ”Grupp för utformning av kommunens verksamhetsplan”och dess 
enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
fullmäktigeberedningen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja fullmäktigeberedningen ”Grupp för 
utformning av kommunens verksamhetsplan” och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv: Christer Törnell (KD), Anne Sörqvist 
(C ) Thomas Olson (FP), Hans Elvingsson (m), Kjell Lindstedt (S), Leif 
Aronsson (C), Cecilia Gustafsson (S), Barbro Spjuth (m), Kaare Kvist (V) och 
Birgit Karlsson (MP). 
 
Under denna paragraf tjänstgör Gustav Wennberg som ordförande och 
justeras paragrafen av Kurt Svensson. 
 
_____________________ 
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KF § 57 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen: Arvodesberedning 
 för år 2008 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för Arvodesbered- 
ningen och dess enskilda förtroendevalda avseende 2008 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Arvodesberedningen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Arvodesberedningen och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2008 års verksamhet. 
 
I beslutet deltar ej på grund av jäv:  Anne Sörqvist (C), Christer Törnell 
(KD) Thomas Olson (FP), Kjell Lindstedt (S), Leif Aronsson (C), Cecilia 
Gustafsson (S), Kaare Kvist (V) och Birgit Karlsson (MP). 
 
Under denna paragraf tjänstgör  Gustav Wennberg som ordförande. 
  
 
_________________________ 
 
 
 
 
Mötet ajourneras mellan kl 20.15 – 20.30
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KF § 58 
 
KS § 68 
AU § 74 89/2009 
 
Försäljning av del av Södergården 1:65 samt markregelringsavtal om 
Södergården 1:65 och Södergården 1:111 i Tösse 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Markregelringsavtal från 20 januari 2009  
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 16 februari 2009 SBN 

§ 12 
 
Göran Halldin och Tuula Angelica Herou önskar köpa del av Södergården 
1:65 av kommunen. I samband med detta ska markreglering ske mellan 
Södergården 1:65 och Södergården 1:111. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Försäljning av del av Södergården 1:65 enligt det föreslagna mark-
regleringsavtalet godkänns. 

 
2. Markregleringsavtalet skrivs under av kommunfullmäktiges ordfö-

rande och tillförordnade kommunchefen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Försäljning av del av Södergården 1:65 enligt det föreslagna mark-
regleringsavtalet godkänns. 

 
2. Markregleringsavtalet skrivs under av kommunfullmäktiges ordfö-

rande och tillförordnade kommunchefen. 
______________________ 
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Forts KF § 58 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 17-22. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 
 
1.  Försälja del av Södergården 1:65 enligt det föreslagna markreg- 
     regleringsavtalet. 
 
2.  Markregleringsavtalet skrivs under av kommunfullmäktiges ordförande 
     och tillförordnade kommunchefen. 
 
__________________
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KF § 59 
 
KS § 80 44/2006 
 
Ansökan om höjd kontokredit 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson och ekonom Sven-Göran 
Andersson från 8 januari 2009 behandlas. 
 
Kommunen har en kontokredit på 20 miljoner kronor hos Swedbank. 
Skribenterna föreslår att kommunen ansöker om höjt kreditutrymme till 30 
miljoner kronor. Inga fasta kostnader tillkommer vid eventuell höjning. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 20 februari 2009. Det har visat sig att 
banken kräver ett beslut från fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Åmåls kommun 
ansöker om kontokredit för koncernen på 30 miljoner kronor hos 
Swedbank. Detta innebär en höjning av kreditutrymmet med 10 
miljoner. 

 
2. Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 20 februari 2009 KS § 

33. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 23-24. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun ansöker om kontokredit 
för koncernen på 30 miljoner kronor hos Swedbank. Detta innebär en 
 höjning av kreditutrymmet med 10 miljoner kronor. 
 
____________ 
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KF § 60 
 
KS § 75 103/2009 
AU § 81 416/2008 
 
Nytt skuldebrev för lån till Gränslös kulturförening 
 
Samtal förs med Nermin Pizmo och Irene Picha från Gränslös kulturförening. 
 
Kommunen har gett Gränslös kulturförening ett treårigt räntefritt lån på 
55 000 kronor. Föreningen har amorterat 5 000 kronor, så kommunens 
utestående lån uppgår till 50 000 kronor. Lånet har nu förfallit till betalning. 
 
Föreningens representanter ställer sig positiva till återbetalning av lånet, 
utefter föreningens ekonomiska förmåga. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Ett nytt skuldebrev upprättas för Gränslös förening avseende lånet på 50 000 
kronor. Lånet blir räntefritt men skall amorteras på 10 år, med en årlig 
amorteringstakt på minst 5 000 kronor (eller 20 % av föreningens överskott 
från året innan om överskottet överstiger minimibeloppet). 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Ett nytt skuldebrev upprättas för Gränslös förening avseende lånet på 50 000 
kronor. Lånet blir räntefritt men skall amorteras på 10 år, med en årlig 
amorteringstakt på minst 5 000 kronor (eller 20 % av föreningens överskott 
från året innan om överskottet överstiger minimibeloppet). 
.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 25-26. 
 
Kurt Svensson (C) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för 
diskussion med föreningen om  ändrade förutsättningar för avbetalning av 
lånet. 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar bifall till återremissförslaget. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-03-25 22 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 60 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger, kommunstyrelsens förslag och Kurt Svenssons 
återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för diskussion med föreningen om  ändrade förutsättningar för avbetalning av 
lånet. 
 
_____________________ 
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KF § 61 
 
KS § 60 
AU § 47 82/2009 
 
Säkerhetspolicy för Åmåls kommun samt återrapport av uppdrag om 
samordnat säkerhets- och riskhanteringsarbete 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Anders Olsson och säkerhets-
skyddschef Mats Johansson från 16 februari 2009 

2. Förslag till säkerhetspolicy för Åmåls kommun från 16 februari 2009 
3. Förslag till organisation och ansvarsfördelning för säkerhets- och risk-

hanteringsarbetet i Åmåls kommun från 16 februari 2009 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 20 januari 2009 AU § 9 räddningschefen 
och säkerhetsskyddschefen i uppdrag att klargöra ansvar och föreslå åtgärder 
för bland annat kommunens egenkontroll.  
 
Räddningschefen och säkerhetsskyddschefen har med utgångspunkt från 
nuvarande arbetssätt sett över organisationen och arbetsmetoder för säkerhets- 
och riskhanteringsarbetet, förtydligat ansvarsfördelningen och anpassat till 
nuvarande lagstiftning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 
• Säkerhetspolicy för Åmåls kommun antas. 
• Organisationen och ansvarsfördelning för säkerhets- och 

riskhanteringsarbetet godkänns.  
• Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 30 augusti 

1995, KF § 174. 
 

2. Kommunstyrelsen ger vidare i uppdrag till säkerhetssamordnar-
gruppen att ta fram checklistor för riskinventering och egenkontroll, 
exempel på planer och andra dokument som berör säkerhetsarbetet. 

 ______________________ 
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Forts KF § 61 
 
Forts KS § 60 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 
• Säkerhetspolicy för Åmåls kommun antas. 
• Organisationen och ansvarsfördelning för säkerhets- och 

riskhanteringsarbetet godkänns.  
• Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 30 augusti 

1995, KF § 174. 
 

2. Kommunstyrelsen ger vidare i uppdrag till säkerhetssamordnar-
gruppen att ta fram checklistor för riskinventering och egenkontroll, 
exempel på planer och andra dokument som berör säkerhetsarbetet. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 27-34 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Säkerhetspolicy för Åmåls kommun antas. 
 
2.  Organisationen och ansvarsfördelning för säkerhets- och riskhanterings 
      arbetet godkänns. 
 
3.   Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 30 augusti 1995,  
      KF § 174. 
 
_______________________ 
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KF § 62 
 
KS § 61 
AU § 48 83/2009 
 
Återrapport av uppdrag om formulering i kommunens reglementen 
 
Tjänsteskrivelse från räddningschef Anders Olsson och säkerhetsskyddschef 
Mats Johansson från 16 februari 2009 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 9 december 2008 AU § 447 
tillförordnade kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till formulering att 
skriva in i kommunens samtliga reglementen gällande säkerhet och arbets-
miljö. 
 
Utifrån detta föreslår räddningschef Anders Olsson och säkerhetsskyddschef 
Mats Johansson att följande tillägg görs i nämndernas reglementen: Nämnden 
är ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom sitt eget 
verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Nämnderna ska göra följande tillägg i sina reglementen: Nämnden är 
ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

2. Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 3 juni 2008 KS § 132 
och kommunfullmäktiges beslut från 18 juni 2008 KF § 123 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Nämnderna ska göra följande tillägg i sina reglementen: Nämnden är 
ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

 
2. Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 3 juni 2008 KS § 132 

och kommunfullmäktiges beslut från 18 juni 2008 KF § 123 
______________________ 
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forts KF § 62 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 35-36. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Nämnderna ska göra följande tillägg i sina reglementen: Nämnden är 
     ansvarig för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom sitt eget 
      verksamhetsområde. 
 
2.  Därmed upphävs kommunfullmäktiges beslut från 18 juni 2008, 
     KF § 123. 
 
_______________________
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KF § 63 
 
KS § 63 
AU § 50 303/2008 
 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2009  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 12 
september 2008 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 28 augusti 2008 BMN § 
172 

 
Bygg- och miljönämnden godkände verksamhetsplanen och överlämnade den. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Bygg- och miljöförvaltningen uppmanas göra redaktionella revideringar innan 
dokumentet lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
bygg- och miljönämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
bygg- och miljönämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 37-45. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för bygg- och miljö- 
nämnden för år 2009. 
 
________________________
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KF § 64 
 
KS § 64 
AU § 51 62/2009 
 
Verksamhetsplan för gymnasienämnden 2009  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan från 22 januari 2009 
2. Protokoll från gymnasienämnden från 22 januari 2009 GYMN § 5 

 
Gymnasienämnden antog verksamhetsplanen och överlämnade den. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsförvaltningen att 
komplettera verksamhetsplanen med kort information om 
gymnasiesärskolan innan dokumentet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

verksamhetsplan för 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 46-55. 
 
Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för gymnasienämnden för 
år 2009. 
 
_______________ 
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KF § 65 
 
KS § 67 
AU § 73 58/2009 
 
Verksamhetsplan för kulturnämnden för 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden för 2009. Dokumentet 
inkom till kanslienheten 19 februari 2009. 

2. Protokoll från kulturnämnden från 18 februari 2009 KN § 8 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2009 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsförvaltningen att göra 
redaktionella ändringar innan dokumentet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

verksamhetsplan för kulturnämnden för 2009 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 56-76. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för kulturnämnden för år 
2009. 
 
_________________ 
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KF § 66 
 
KS § 69 
AU § 75 88/2009 
 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden från 16 februari 
2009 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 16 februari 2009 SBN 
§ 14 

 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras eftersom nämnden 
har övertagit vissa av kommunstyrelsens tidigare verksamhet om fastigheter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnads-
nämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnads-
nämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 77-82. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för samhälls- 
byggnadsnämnden. 
 
____________________
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KF § 67 
 
KS § 70 
AU § 76 87/2009 
 
Avsteg från rese- och transportpolicy vid upphandling av tjänstefordon 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 16 februari 2009 SBN § 17 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med upphandling av tjänstefordon. I 
den rese- och transportpolicy som kommunfullmäktige antagit framgår att alla 
bilar som köps in eller leasas ska vara försedda med alkolås. Enligt upphand-
laren innebär detta en väsentlig merkostnad för kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ger därför upphandlaren i uppdrag att begära in 
två alternativa anbud, ett med alkolås och ett utan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillåta avsteg från 
kommunens rese- och transportpolicy gällande alkolås vid den pågående upp-
handlingen av tjänstefordon eftersom detta beräknas medföra en avsevärd 
merkostnad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillåta avsteg från 
kommunens rese- och transportpolicy gällande alkolås vid den pågående upp-
handlingen av tjänstefordon eftersom detta beräknas medföra en avsevärd 
merkostnad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 83-84. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att tillåta 
avsteg från kommunens rese- och transportpolicy gällande alkolås vid den 
pågående upphandlingen av tjänstefordon eftersom detta beräknas medföra 
en avsevärd merkostnad. 
 
___________________ 
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KF § 68 
 
Information om  nya budgetförutsättningar för år 2009 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 85. 
 
 
Lämnas information från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2009, 
AU § 88.  
 
Budgetförutsättningarna för 2009 har förändrats med sammanlagt 19 miljoner 
kronor, vilket beror på följande: 
 
1. Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting samt 
    minskat utjämningsbidrag visar minskade intäkter för kommen på 9  
    miljoner under 2009. Även under kommande år kommer skatteintäkterna 
    att bli lägre än tidigare beräknat. 
2. Bokslutet för 2008 visar ett underskott på 3 miljoner. 
3. Kommunens egen ekonomiska prognos från januari pekar på ett under- 
    skott i verksamheterna på 7 miljoner för 2009.  
 
Budgetberedningen arbetar nu med frågan och slutligt beslut om åtgärder 
kommer att tas av kommunfullmäktige under våren. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 
 
___________________ 
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KF § 69 
 
KS § 62 
AU § 49 439/2008 
 
Medborgarförslag om kollektivtrafik 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Kurt Halvarsson från 22 november 2008 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 29 

januari 2009 
 
Kurt Halvarsson föreslår i sitt medborgarförslag att personer fyllda 65 ska få 
åka gratis i kollektivtrafiken inom kommunen och konstaterar att några 
kommuner inom regionen har genomfört detta. 
 
Planeringsingenjören skriver att kommunerna Skövde, Hjo, Tibro och 
Karlsborg på försök har infört fria resor för de som fyllt 75. Försöket ska 
utvärderas innan det eventuellt blir permanent. Dessutom pågår en översyn av 
nuvarande aktieägaravtal inom Västtrafik AB och i samband med detta har 
bolagets taxor diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförslaget: 
 
Åmåls kommun avvaktar resultatet från pågående försök i kommunerna 
Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg samt även det pågående arbetet med aktie-
ägaravtalet i förhoppning om att detta leder fram till tydliga likvärdiga taxe-
regler inom hela Västtrafiks trafikområde. Därmed avslås medborgarförslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförslaget: 
 
Åmåls kommun avvaktar resultatet från pågående försök i kommunerna 
Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg samt även det pågående arbetet med aktie-
ägaravtalet i förhoppning om att detta leder fram till tydliga likvärdiga taxe-
regler inom hela Västtrafiks trafikområde. Därmed avslås medborgarförslaget. 
______________________ 
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forts KF § 69 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 86-89. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande svar på medborgarförslaget: 
 
Åmåls kommun avvaktar resultatet från pågående försök i kommunerna 
Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg samt även det pågående arbetet med aktie-
ägaravtalet i förhoppning om att detta leder fram till tydliga likvärdiga taxe-
regler inom hela Västtrafiks trafikområde. Därmed avslås medborgarförslaget. 
 
_________________ 
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KF § 70 78/2009 
 
Svar på interpellation angående den lokala arbetsmarknadssituationen 
 
Michael Karlsson (s) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit med 
interpellation angående den lokala arbetsmarknadssituationen, ställd till 
kommunalrådet Kurt Svensson. bil 90. 
 
Interpellationssvar, bil 91,  hade inkommit från kommunalrådet Kurt 
Svensson. 
 
I interpellationsdebatten görs inlägg av Kurt Svensson (C ), Michael Karlsson 
(S) och Kjell Kaså (C ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 
interpellationssvaret till handlingarna. 
 
KF § 71 115/2009 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Marianne Englund (C ) hade i skrivelse av den 20 mars 2009 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Marianne Englunds anhållan. 
 
KF § 72 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson (C ) informerar från senaste möte med  Dalslands-
kommunernas Kommunalförbund och de beslut och åtgärder som vidtagits. 
Möte med Fyrbodals Kommunalförbund skulle äga rum under morgondagen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KF § 73 
 
Meddelanden 
 
Barbro Gustafsson (M) tackar för uppvaktning i samband med hennes 
födelsedag. 
 
Thomas Olson (FP) informerar om klimatmanifestationen Earth Hour som ska 
genomföras över hela världen den 28 mars. I Sverige deltar i nuläget 120 
kommuner. Man kommer att släcka delar av  belysningen i kommunen mellan 
klockan 20.30 – 21.30, bl a kommunens gatubelysning . 
 
KF § 74 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
__________________ 
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