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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-04-29 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S) x   
Birgitta Johansson (S) x  till kl 22.15, tom § 91 (ärende 13)    
Gustav Wennberg (S) x     
Kurt Svensson (C ) x    
Ulla-Britt Johansson (C ) x  till kl 22.12, tom § 89 (ärende 11)      
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  till kl 22.25, tom § 96 (ärende 18)      
Karl-Erik Lundgren (C )   Bengt Hansson (C ) x  
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP) x  till kl 22.12, tom § 89 (ärende 11)    
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x      
Leif Larsson (C ) x   
Ann-Louise Svensson (C ) x   
Helena Höög (C )   Emil Radanov (C ) x  
Tina Carlson (V) x  till kl 22.10, tom del av beslut i § 89 (ärende 11)  
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                        Barbro Spjuth (M)        x 
Hans Elvingsson (M)   Patrik Sandvall (M) x    
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S)   ------------   
Leif Aronsson (C ) x  

  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-04-29 3 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

§ 75 
 
Hälsningsanförande  
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte samt riktar ett speciellt 
välkommen till Rune Malm från West Sweden och förklarar därefter mötet 
öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 76 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 77 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Thomas Olson (FP) 
och Anders Hedin (S). 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 6 maj 2009, kl 14.00. 
 
§ 78 
 
Dagordning 
 
Till dagens möte har 5 motioner inkommit och kommer dessa att behandlas 
under punkten 18. Inga medborgarförslag, interpellationer eller frågor har 
inkommit. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
------------------------- 
 
Rune Malm från Föreningen West Sweden, informerar om verksamheten 
inom föreningen och dess arbete för kommunerna (68 stycken) i regionen 
gentemot EU. Området består av Västra Götaland, Värmland och Halland. 
Informeras vidare om vilka större frågor som EU arbetar med och om dess 
ekonomi och olika fonder som kommuner kan söka medfinansiering ur till 
olika projekt.  
 
-------------------------- 
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KF § 79 
 
KS § 114 
BB § 137 135/2009 
 
Uppdrag åt Åmåls Kommunfastigheter AB att bygga lagerlokal åt VTC 
Elastoteknik AB 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från VTC Elastoteknik AB från 9 april 2009  
2. Skrivelse från ÅKAB:s VD Magnus Dalsbo från 9 april 2009 

 
VTC Elastoteknik AB önskar att Åmåls Kommunfastigheter uppför en 
lagerbyggnad i direkt anslutning till företagets fabriksbyggnad. Investeringen 
är budgeterad till 16 miljoner kronor och företaget är villigt att teckna ett 
långsiktigt hyresavtal. 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB behöver inhämta godkännande från Åmåls 
kommun för att genomföra projektet. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Åmåls 
Kommunfastigheter AB att uppföra en lagerbyggnad åt VTC Elastoteknik. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Åmåls 
Kommunfastigheter AB att uppföra en lagerbyggnad åt VTC Elastoteknik. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-3, samt KS § 114 från 
21 april 2009. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Åmåls Kommunfastigheter AB 
att uppföra en lagerbyggnad åt VTC Elastoteknik AB. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
___________________
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KF § 80 
 
KS § 116 153/2009 
 
Utökning av kommunal borgen till Åmåls Kommunfastigheter AB 
 
Åmåls kommun har idag ett borgensåtagande på 450 miljoner kronor 
gentemot Åmåls kommunfastigheter. Borgensåtagandet behöver nu ökas med 
20 miljoner kronor, bland annat för att kunna bygga en lagerbyggnad till VTC 
Elastoteknik AB.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunens 
borgensåtagande gentemot Åmåls Kommunfastigheter AB ökas till 470 
miljoner kronor. 
 ______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 4-5, samt KS § 116 från 
21 april 2009. 
 
Inlägg görs av Patrik Sandvall (M), Thomas Olson (FP) och Kurt Svensson 
(C). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunens borgensåtagande gentemot 
Åmåls Kommunfastigheter AB ökas till 470 miljoner kronor. 
 
__________________
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KF § 81 
 
KS § 86 
AU § 100 117/2009 
 
Försäljning av fastigheten Tuppen 2 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 26 
februari 2009 

2. Förslag till köpeavtal från 23 februari 2009 
3. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 16 februari 2009 SBN 

§ 27 
 
Jan Sten vill köpa fastigheten Tuppen 2 av kommunen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot en försäljning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Försäljning av fastigheten Tuppen 2 godkänns enligt det föreslagna 
köpeavtalet. 

 
2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

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

1. Försäljning av fastigheten Tuppen 2 godkänns enligt det föreslagna 
köpeavtalet. 

 
2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

tillförordnad kommunchef. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-12.  
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forts KF § 81 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 
 
1     Försäljning av fastigheten Tuppen 2 godkänns enligt det föreslagna 
       köpeavtalet. 
 
2     Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och  
       tillförordnad kommunchef. 
 
__________________ 
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KF § 82 
 
KS § 100 126/2009 
 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB 
 
Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2008 behandlas. 
Dokumentet inkom 31 mars 2009 till kanslienheten. 
 
Resultatet för Åmåls kommunfastigheter 2008 är 228 000 kronor. Under 
verksamhetsåret har bland annat om- och tillbyggnationer gjorts på 
familjecentralens lokaler och Åmålsgårdens Hus D. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 13-33.  
 
Verkställande direktören vid ÅKAB,  Magnus Dalsbo, redogör för 
verksamheten under det gångna året vid ÅKAB och de arbeten som utförts 
inom bolaget, samt svarar på frågor från Kjell Kaså (C) och Thomas Olson 
(FP). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och lägger den till 
handlingarna. 
 
I handläggningen av ärendet deltar ej Ulla-Britt Johansson (C) på  
grund av jäv. 
 
_______________ 
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KF § 83 
 
KS § 102 127/2009 
 
Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2008 
 
Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB  
2008 behandlas. Dokumentet inkom 1 april 2009 till kanslienheten. 
 
Resultatet för Åmåls kommunfastigheter 2008 är ett underskott på 1 410 000 
kronor. Under verksamhetsåret har en industrilokal hyrts ut till Hull 
Manufacturers Scandinavia AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 34-51.  
 
Verkställande direktören vid ÅNAB,  Magnus Dalsbo, redogör för 
verksamheten under det gångna året och om bolagets resultat. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen och lägger den till 
handlingarna. 
 
__________________
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KF § 84 
 
KS § 88 
AU § 102 102/2009 
 
Årsredovisning  och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet 
norra Dalsland 2008 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet norra Dalsland 2008. 
Dokumentet inkom 18 mars 2009 till kanslienheten. 

2. Verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2008. Dokumentet inkom 18 mars 2009 till kanslienheten. 

 
Årets resultat uppgår till minus 789 000 kronor. 43 personer från Åmål har 
deltagit i samverkansteam, som ger ökat resursstöd till individen.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2008. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 52-78.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2008 för Samordnings-
förbundet Norra Dalsland. 
 
  
_____________________
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KF § 85 
 
KS § 89 
AU § 103 101/2008 
 
Revision och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2008 
 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 2008 från 18 
mars 2009 behandlas. 
 
Revisorerna har granskat Samordningsförbundet norra Dalslands 
årsredovisning, räkenskaper och interna styrning och föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, 
vad gäller Åmåls del.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, 
vad gäller Åmåls del.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 79-98. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, vad gäller Åmåls del. 
 
I handläggningen av ärendet deltar ej Anne Sörqvist på grund av jäv. 
 
____________________ 
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KF § 86 
 
KS § 87 
AU § 101 116/2009 
 
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 24 mars 2009. 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 16 mars 2009 SBN § 
25 

 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan och 
skickar det till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 99-122.  
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
för år 2009. 
 
___________________
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KF § 87 
 
KS § 92 
AU § 106 124/2009 
 
Översyn av policy för bidrag till lönebidrags- och trygghetsanställning 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 20 mars 2009 
behandlas. 
 
Ekonomichefen anser att det finns ett behov att se över nuvarande policy för 
bidrag till lönebidrags- och trygghetsanställning. En av anledningarna är att en 
förening från Säffle kommun har ansökt om lönebidrag för en anställd 
hemmahörande i Åmåls kommun. I nuvarande policy finns inga regler om hur 
detta ska hanteras. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förslag till reviderad policy för bidrag till lönebidrags- och 
trygghetsanställning ska tas fram och överlämnas till kommunstyrelsen.  
Förslaget ska innehålla följande två nya punkter: 

• Kommunalt lönebidrag utgår endast till anställda i 
föreningar/organisationer som är verksamma inom kommunen. Den 
anställde ska vara boende och mantalsskriven i Åmåls kommun. 

• Kommunstyrelsens bidrag är ett stöd till den anställdes lön. Stödet 
avbryts omedelbart om den anställde eller föreningen/organisationen 
väljer att avbryta anställningen eller om den anställde väljer att byta 
förening/organisation. Görs inte detta blir föreningen/organisationen 
återbetalningsskyldig från det datum som anställningen upphörde. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Reviderad policy för bidrag till lönebidrags- och trygghetsanställning 
antas. 

 
2. Därmed upphävs de tidigare beslut som togs 1983, 2003, och 2008 och 

tillsammans utgör tidigare policy för bidrag till lönebidrags- och 
trygghetsanställning. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 123-126.  
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forts KF § 87 
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1   Reviderad policy för bidrag till lönebidrags- och trygghetsanställning 
     antas. 
 
2   Därmed upphävs de tidigare beslut som togs 1983, 2003, och 2008 och 
     tillsammans utgör tidigare policy för bidrag till lönebidrags- och 
     trygghetsanställning. 
 
____________ 
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KF § 88 
 
KS § 115 
BB § 138 151/2009  
 
Eventuell försäljning av fastigheten Edsleskogs Prästgård 1:15 – 
Edsleskogs skola 
 
Skrivelse från ÅKAB:s VD Magnus Dalsbo från 14 april 2009 behandlas. 
 
Kommunen kommer att sluta att bedriva skolverksamhet i Edsleskogs skola 
efter vårterminen 2009. Åmåls kommunfastigheter AB äger skolan och för att 
ha möjlighet att sälja fastigheten måste bolaget få ett tydligt uppdrag från 
kommunen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 
Kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Edsleskogs Prästgård 
1:15. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 
Kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Edsleskogs Prästgård 
1:15. 
______________________ 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 127-129, samt KS § 115 
från 21 april 2009. 
 
Inlägg görs av Kjell Kaså (C ) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge Åmåls Kommunfastigheter AB tillstånd att 
sälja fastigheten Edsleskogs Prästgård 1:15. 
 
__________________________ 
 
Mötet ajourneras mellan kl 20.20 – 20.35 
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KF § 89 
 
KS § 110 
BB § 99 85/2009 
 
Reviderad budget för år 2009 
 
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 kommunen 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 

underskott i verksamheterna på 7 miljoner för 2009. 
 
Arbetsutskottet gav 24 februari 2009 AU § 57 i uppdrag till tillförordnade 
kommunchefen att med hjälp av förvaltningscheferna och ÅKAB:s VD 
inkomma med förslag till tänkbara besparings- och åtgärdsområden inom 
verksamheten och redovisa effekten av dessa åtgärder under år 2009 och 
2010. Detta inkluderade även förslag till alternativa driftsformer. 
 
Tillförordnade kommunchefen redovisar sitt uppdrag och de föreslagna 
besparings- och åtgärdsområdena diskuteras. 
 
Budgetberedningens beslut 
 
Förslag till reviderad driftsbudget för 2009 upprättas på verksamhetsnivå och 
överlämnas till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att 10 170 000 kronor 
tillförs en central besparingsverksamhet från diverse verksamheter ur samtliga 
förvaltningar. 
 
Michael Karlsson (S) och Gustav Wennberg (S) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag, som innebär en total besparing om 8 705 000 kr. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Reviderad driftsbudget för 2009 antas. 
 
2. I övrigt kvarstår de beslut som fattades om budget av 

kommunfullmäktige 17 december 2008. 
______________________ 
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Forts KF § 89 
Forts KS § 110  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Förslag till reviderad driftsbudget från 9 april 2009 behandlas. 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (C) att besparingen på 
verksamhet 016 Kommunikation/IT ändras från 445 000 kronor till 100 000 
kronor. 
 
Anne Sörqvist (C) yrkar att besparingen på verksamhet 6108 feriearbete 
stryks. 
 
Michael Karlsson (S) lämnar följande yrkande: 
”Barn- och utbildningsförvaltningen 

• Slopat vårdnadsbidrag, en besparing på 150 000 kronor. 
• Bibehålla tre avdelningar inom förskolan, 850 000 kronor. 
• Bibehålla tre dagbarnvårdare i tätorten, 525 000 kronor. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Drift och underhåll inom samhällsbyggnadsnämnden reduceras, en 
besparing på 910 000 kronor 

• Kulturskolan, reducerad driftbudget, - 350 000 kronor 
• Friluftsanläggningar i hela kommunen, reducerad driftbudget, 350 000 

kronor 
 
Kommunstyrelsen 

• Bibehålla feriepraktik för ungdomar, 300,000 kronor.” 
 
Mötet ajourneras mellan 15:00-15:15. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och utöver det två 
tilläggsyrkanden. Dessa är arbetsutskottets förslag, Michael Karlssons (S) 
yrkande, Kurt Svenssons (C) tilläggsyrkande och Anne Sörqvists (C) 
tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, 
och Michael Karlssons (S) och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på de 
båda tilläggsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med dessa.  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-04-29 18 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 89 
Forts KS § 110  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

• Den föreslagna revideringen av budgeten för 2009 justeras utifrån 
yrkande från Kurt Svensson (C) och Anne Sörqvist (C) och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Reviderad driftsbudget för 2009 antas. 
 
2. I övrigt kvarstår de beslut som fattades om budget av 

kommunfullmäktige 17 december 2008. 
 

Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S), Michael Karlsson (S), Birgitta 
Johansson (S), och Birgit Karlsson (MP) reserverar sig till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
______________________ 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 130-142, KS § 110 
från 21 april 2009 samt MBL-protokoll vilket delats ut vid dagens möte. 
 
Kurt Svensson  (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket  
under behandlingen av ärendet också tillstyrks av: Christer Törnell (KD), 
Barbro Gustafsson (M), Kjell Kaså (C ), Thomas Olson (FP), Lisbeth 
Karlsson (C ), Anne Sörqvist (C) och Patrik Sandvall (M). 
 
Thomas Olson (FP) yrkar i tillägg till kommunstyrelsens förslag, att en  
snabbutredning görs om Västmalmskolans framtid,  för beslut under nästa 
fullmäktigemöte. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar enligt följande förslag:  
 
 ”Barn- och utbildningsförvaltningen 

• Slopat vårdnadsbidrag, en besparing på 150 000 kronor. 
• Bibehålla tre avdelningar inom förskolan, 850 000 kronor. 
• Bibehålla tre dagbarnvårdare i tätorten, 525 000 kronor. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Drift och underhåll inom samhällsbyggnadsnämnden reduceras, en 
besparing på 910 000 kronor 

• Kulturskolan, reducerad driftbudget, - 350 000 kronor 
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forts KF § 89 
  
Kommunstyrelsen 

• Bibehålla feriepraktik för ungdomar, 300,000 kronor. 
 
      Samt lägga ett generellt sparbeting på förvaltningarna om sammanlagt 
      350 000 kronor.   
       I övrigt kvarstår de beslut som fattades om budget av kommunfull- 
       mäktige 17 december 2008 ” 
 
Michael Karlssons förslag tillstyrks under behandlingen av ärendet av: 
Tina Carlson (V), Birgit Karlsson (MP), Ewa Arvidsson (S) och  Laila Andrén 
(S). 
 
Barbro Gustafsson (M) yrkar i tillägg till kommunstyrelsens förslag, att få 
lägga ett besparingsförslag med olika åtgärder inom olika verksamheter att 
överlämnas till budgetberedningen 
 
Inlägg i debatten görs under ärendet av: Kurt Svensson (C ) Michael Karlsson 
(S), Patrik Sandwall (M), Kjell Kaså (C), Anne Sörqvist (C ), Ewa Arvidsson 
(S), Gustav Wennberg (S) Lisbeth Karlsson (C ). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag före- 
ligger: kommunstyrelsens förslag och Michael Karlssons (S) förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att två tilläggsförslag föreligger, Thomas 
Olsons (FP) tilläggsförslag och Barbro Gustafssons (M) tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställer först proposition på Thomas Olsons (FP) tilläggsförslag 
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat godkänna detta. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Barbro Gustafssons (M) 
tilläggsförslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat godkänna 
detta och hänskjuter förslaget till budgetberedningen.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
1.  Reviderad driftsbudget för 2009 antas. 
2   I övrigt kvarstår de beslut som fattades om budget av kommunfullmäktige 
     17 december 2008. 
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forts KF § 89 
 
3.   Kommunfullmäktige beslutar vidare enligt Thomas Olsons tilläggsförslag 
     att snabbutreda Västermalmsskolans framtid och behandla detta vid full-  
     mäktiges möte i maj. 
 
4.  Slutligen beslutar kommunfullmäktige att Barbro Gustafssons (m) 
     besparingsförslag överlämnas till budgetberedningen för vidare 
     behandling.  
 
 
Mot ovanstående beslut, punkt 1,  reserverar sig, till förmån för 
Socialdemokraternas förslag: Ewa Arvidsson (s), Birgitta Johansson (s), 
Gustav Wennberg (s), Mikael Norén (S), Laila Andrén (S), Michael Karlsson 
(S), Cecilia Gustafsson (S), Anette Andersson (S), Anders Hedin (S), Birgit 
Karlsson (MP) och Tina Carlson (V). 
 
 
__________________ 
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KF § 90 
 
KS § 111 
BB § 100a 304/2008 
 
Återrapport av uppdrag om utredning av användande av 
pensionsförstärkning 
 
Kommunfullmäktige antog 29 oktober 2008 KF § 170 regler för 
pensionsförstärkning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 3 mars 2009 AU § 91 i uppdrag till 
tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel att utreda förutsättningarna för att 
använda pensionsförstärkning och vilka konsekvenser detta skulle medföra.  

 
Ekonom Johan Andersson redogör för ärendet. 
 
Budgetberedningen diskuterar behovet av ett tillfälligt erbjudande som är 
extra förmånligt med anledning av det ekonomiska läget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Alla tillsvidareanställda i Åmåls kommun födda 1946 (dock ej fyllda 
65 år) eller tidigare erbjuds en pensionsförstärkning på 15 %. 

 
2. Eventuell återbesättning av personal beslutas av berörd 

förvaltningschef som i sin tur meddelar personal- och ekonomichef 
 

3. Medarbetare som erhåller pensionsförstärkning får inte arbeta åt 
Åmåls kommun, varken på tidigare arbetsplats eller på någon annan 
förvaltning. 

______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1    Alla tillsvidareanställda i Åmåls kommun födda 1946 (dock ej fyllda 65 
       år) eller tidigare erbjuds en pensionsförstärkning på 15 %. 
 
2    Eventuell återbesättning av personal beslutas av berörd förvaltningschef 
      som i sin tur meddelar personal- och ekonomichef 
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Forts KF § 90 
forts KS  § 111 
 
3   Medarbetare som erhåller pensionsförstärkning får inte arbeta åt Åmåls 
     kommun, varken på tidigare arbetsplats eller på någon annan förvaltning. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 143-144, samt KS § 111 
från 21 april 2009. 
 
Michael Karlsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1    Alla tillsvidareanställda i Åmåls kommun födda 1946 (dock ej fyllda 65 
       år) eller tidigare erbjuds en pensionsförstärkning på 15 %. 
 
2    Eventuell återbesättning av personal beslutas av berörd förvaltningschef 
      som i sin tur meddelar personal- och ekonomichef 
 
3   Medarbetare som erhåller pensionsförstärkning får inte arbeta åt Åmåls 
     kommun, varken på tidigare arbetsplats eller på någon annan förvaltning. 
______________________ 
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KF § 91 
 
KS § 112 
BB § 135 147/2009 
 
Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2010 års driftsbudget 
 
Diskussion förs kring resursfördelning för 2010 års driftsbudget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning för nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

 
Kommunfullmäktige  1 356 
Kommunstyrelsen  50 974 
Bygg- och miljönämnden 1 523 
Kulturnämnden  13 690 
Samhällsbyggnadsnämnden 42 083 
Barn- och utbildningsnämnden 177 015 
Gymnasienämnden  60 326 
Vård- och omsorgsnämnden 252 563 
Summa  599 529 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse om planeringsförutsättningar 
från 17 april 2009. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning för nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

 
Kommunfullmäktige  1 356 
Kommunstyrelsen  50 974 
Bygg- och miljönämnden 1 523 
Kulturnämnden  13 690 
Samhällsbyggnadsnämnden 42 083 
Barn- och utbildningsnämnden 177 015 
Gymnasienämnden  60 326 
Vård- och omsorgsnämnden 252 563 
Summa  599 529 
______________________ 
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forts KF § 91  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 145, samt KS § 112 från  
21 april 2009. 
 
Kurt Svensson (C ) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning för 
nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

 
Kommunfullmäktige  1 356 
Kommunstyrelsen  50 974 
Bygg- och miljönämnden 1 523 
Kulturnämnden  13 690 
Samhällsbyggnadsnämnden 42 083 
Barn- och utbildningsnämnden 177 015 
Gymnasienämnden  60 326 
Vård- och omsorgsnämnden 252 563 
Summa  599 529 
 
___________________ 
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KF § 92 
KS § 113 
BB § 136 147/2009 
 
Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2010 års 
investeringsbudget 
 
Diskussion förs kring resursfördelning för 2010 års investeringsbudget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning för nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

   
Kommunstyrelsen   1 250  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  250 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 800 
Barn- och utbildningsnämnden 1 000 
Gymnasienämnden  1 000 
Vård- och omsorgsnämnden 700 
Summa  20 000 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse om planeringsförutsättningar 
från 17 april 2009. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning för nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

   
Kommunstyrelsen   1 250  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  250 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 800 
Barn- och utbildningsnämnden 1 000 
Gymnasienämnden  1 000 
Vård- och omsorgsnämnden 700 
Summa  20 000 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
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forts KF § 92 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 146, samt KS § 113 från  
21 april 2009. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning för 
nämnderna år 2010 (i tusen kronor): 

   
Kommunstyrelsen   1 250  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  250 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 800 
Barn- och utbildningsnämnden 1 000 
Gymnasienämnden  1 000 
Vård- och omsorgsnämnden 700 
Summa  20 000 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
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KF § 93 
 
KS § 117 27/2009 
 
Åtgärdsplan angående 2008 års underskott 
 
Åmåls kommun fick ett underskott på 3 miljoner kronor i 2008 års bokslut. 
 
Om en kommun får ett negativt resultat finns lagkrav på att resultatet ska 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att åtgärdsplanen 
är att återställa 2008 års underskott på 3 miljoner kronor genom att minska de 
överskott som planeras för år 2010 och 2011 med 1,5 miljoner kronor per år. 
Fullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens fjärde finansiella mål 
under år 2010 och 2011. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 147, samt KS § 113 från  
21 april 2009. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att åtgärds-
planen är att återställa 2008 års underskott på 3 miljoner kronor genom att 
minska de överskott som planeras för år 2010 och 2011 med 1,5 miljoner 
kronor per år. Fullmäktige godkänner därmed avsteg från kommunens fjärde 
finansiella mål under år 2010 och 2011. 
 
______________________ 
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KF § 94 
 
Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter 
Marianne Englund (C ) 
 
Anne Sörqvist (C ) föreslår kommunfullmäktige att utse  Ann-Louise 
Svensson, (C ),  Klövervägen 13 H, 662 35 Åmål, som ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Marianne Englund för återstoden av innevarande 
mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ann-Louise Svensson (C ) som ny 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden för återstoden av innevarande mandat- 
period. 
 
KF § 95 
 
Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 148-149. 
 
Inlägg görs av Ewa Arvidsson (S) och Kurt Svensson (C ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
KF § 96 165/2009, 166/2009,  167/2009, 171/2009, 172/2009 
 
Inkomna motioner 
 
Ordföranden meddelar att fem motioner har inkommit: 
 
a)  från Barbro Gustafsson (M) om Läs- och skrivhjälpmedel,  bil 18 a, 
 
b) från Barbro Gustafsson (M) om Tillgänglighetsplan inför 2010, bil 18 b 
 
Barbro Gustafsson (M) presenterar sina motioner.  
 
c) från Laila Andrén (S) om utredning av centralt material/möbel- 
lager för Åmåls kommuns förvaltningar. bil 18 c  
 
Laila Andrén (S) presenterar sin motion. 
 
d) från Thomas Olson (FP) om avgifter för  skolskjutsar, bil 18 d 
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e) från Thomas Olson (FP)  om tjänstledighet vid nyföretagande, bil 18 e. 
 
Thomas Olson (FP) presenterar sina motioner. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen  
för beredning. 
 
KF § 97 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson (C ) meddelar att möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund ska hållas under morgondagen. 
 
Rapport lämnas från möte den 26 mars med direktionen för Fyrbodals 
Kommunalförbund och om de beslut och ärenden som behandlats där 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
KF § 98 
 
Meddelanden 
 
Lämnas följande meddelande: ”Med anledning av den rådande ekonomiska 
situationen kommer kommunfullmäktiges protokoll inte längre skickas ut till 
ledamöterna. Istället hänvisas till kommunens hemsida. 
Om du inte har någon möjlighet att läsa protokollet via hemsidan, kontakta 
din gruppledare eller kansliet.” 
 
KF § 99 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
_______________ 
 


	N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-04-29
	Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv

	Kjell Kaså (C ) x   
	Lisbeth Karlsson (C ) x     
	Christer Törnell (KD) x     
	Leif Larsson (C ) x  
	Helena Höög (C )   Emil Radanov (C ) x 
	Tina Carlson (V) x  till kl 22.10, tom del av beslut i § 89 (ärende 11) 
	Barbro Gustafsson (M)  x   
	Leif Aronsson (C ) x 

