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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-05-27 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S) x   
Birgitta Johansson (S) x   
Gustav Wennberg (S)   --------------    
Kurt Svensson (C ) x    
Ulla-Britt Johansson (C ) x        
Kjell Kaså (C ) x    
Michael Karlsson (S)  Sahar Al Dousari (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)  ------------  
Anders Hedin (S)   ------------    
Thomas Fridlund (C )   Bengt Wallin (C ) x    
Karl-Erik Lundgren (C ) x    
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP)    
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x      
Leif Larsson (C )  Sven Callenberg  (C ) x  
Ann-Louise Svensson (C ) x (till kl 20.00 del av ärende 11, § 114, exkl beslut)   
Helena Höög (C )   Emil Radanov (C ) x  
Tina Carlson (V)   --------------------   
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                      x 
Hans Elvingsson (M)   ---------------------    
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 100 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte samt riktar ett speciellt 
välkommen till valambassadörerna från Europa Direkt kontoret och förklarar 
därefter mötet öppnat. 
  
Förrättas upprop. 
 
KF § 101 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 102 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Barbro Gustafsson 
(M) och Birgitta Johansson (S). 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 3 juni 2009, kl 14.00. 
 
KF § 103 
 
Dagordning 
 
Till dagens möte har en motion och ett medborgarförslag inkommit och 
behandlas dessa under punkt 12 på ärendelistan.  
 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
------------- 

 
Valambassadörerna Sarah Button, Erika Alfredsson, Jeanette Jensen och 
Ellika Faust från Europa Direkt kontoret i Åmål redovisar sitt arbete som 
valambassadörer för att få ungdomar att rösta i valet den 7 juni samt infor- 
merar också om valdeltagande i tidigare EU-val mm.  
 
------------------
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KF § 104 
 
KS § 119 
KSAU § 139 169/2009  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - marsprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson från 22 mars 2009 behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2009 uppvisar ett överskott på 1 758 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från mars månad redovisar ett underskott 
på 16 507 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att ett intensivt arbete pågår med syfte att 
minska kommunens kostnader och föreslår att kommunfullmäktige lägger 
informationen till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-27. 
 
Inlägg görs av Kurt Svensson (C), Laila Andrén (S), Anne Sörqvist (C ), 
Christer Törnell (KD) och Ewa Arvidsson (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
___________________
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KF § 105 
 
KS § 124 
KSAU § 144 148/2009 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2008 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 14 april 
2009 behandlas. 
 
Förbundets arbetar främst med frågor som infrastruktur, entreprenörskap, 
kompetensutveckling, besöksnäring, marknadsföring och primärkommunalt 
samarbete. Årets resultat är ett underskott på 43 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 
Åmåls kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 
Åmåls kommuns del. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 28-57. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund för 2008 vad avser Åmåls kommuns del. 
 
____________________
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KF § 106 
 
KS § 125 
KSAU § 145 148/2009 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
2008 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 3 
april 2009 behandlas. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2008, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C), Kjell Kaså (C), Gustav Wennberg (S) och Michael 
Karlsson (S) deltar i behandling av ärendet trots jävssituation för att göra 
utskottet beslutsfört, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och 
kommunallagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2008, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C), Kjell Kaså (C), Gustav Wennberg (S) och Michael 
Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Under 
denna punkt är Ulla-Britt Johansson (C) ordförande. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 58-59. 
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forts KF § 106 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 
Dalslandskommunernas kommunalförbund för räkenskapsåret 2008, vad 
gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C) och  Kjell Kaså (C) deltar inte i behandlingen av ärendet 
på grund av jäv.  
 
__________________ 
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KF § 107 
 
KS § 126 
KSAU § 146 148/2009 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund för 2008 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund från 8 april 2009 behandlas. 
 
Förbundets arbetar främst med frågor som tillväxt- och utvecklingsfrågor, 
samordning mellan kommunerna och intressebevakning. Årets resultat uppgår 
till 454 604 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 60-113. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals 
kommunalförbund för 2008 vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
_____________________ 
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KF § 108 
 
KS § 127 
KSAU § 147 148/2009 
 
Revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund för 2009 
 
Revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund från 10 mars 2009 
behandlas. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 
2008, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C) och Gustav Wennberg (S) deltar inte i beredningen av 
detta ärende på grund av jäv. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 
2008, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C) och Gustav Wennberg (S) deltar inte i behandlingen av 
detta ärende på grund av jäv. Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (C) 
ordförande. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 114-120. 
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forts KF § 108 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 
Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 2008, vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
 
Kurt Svensson (C) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.  
______________________ 
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KF § 109 
 
KS § 120 
KSAU § 140 156/2009 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från enhetschef Catrin Eriksson från 13 mars 2009 
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 15 april 2009 BUN 

§ 31 
 
Skolhälsovårdsjournaler följer eleven hela tiden till och med gymnasiet. Om 
en elev flyttar till annan kommun kan skolhälsovårdsjournalen överlämnas i 
original till den nya hemkommunen. För att göra detta krävs dock 
fullmäktiges tillstånd enligt arkivlagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a 
stycket i arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a 
stycket i arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 121-124. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd att överlämna skolhälso-
vårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a stycket i 
arkivlagen. 
 
____________________
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KF § 110 
 
KS § 121 
KSAU § 141 157/2009 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från enhetschef Catrin Eriksson från 13 mars 2009 
2. Protokoll från gymnasienämnden från 19 april 2009 GYMN § 23 

 
Skolhälsovårdsjournaler följer eleven hela tiden till och med gymnasiet. Om 
en elev flyttar till annan kommun kan skolhälsovårdsjournalen överlämnas i 
original till den nya hemkommunen. För att göra detta krävs dock 
fullmäktiges tillstånd enligt arkivlagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a 
stycket i arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a 
stycket i arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 125-128. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd att överlämna skolhälso-
vårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a stycket i 
arkivlagen. 
 
__________________ 
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KF § 111 
 
KS § 122 
KSAU § 142 2/2009 
 
Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan som inkom 31 mars 2009 till 
kanslienheten  

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 19 mars 2009 VON § 
35 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslag till verksamhetsplan för 
vård och omsorgsnämnden 20 januari 2009 KSAU § 15 och återremitterade 
det för revidering angående Sörgården. 
 
Vård- och omsorgsnämnden inkommer nu med ett reviderat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
vård- och omsorgsnämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras ett fel på planens fjärde sida där 
uppges att på Ekbacken finns 7 demensplatser. Istället ska anges att dessa 7 
platser är korttidsboende. Dessutom bör verksamhetsplanens första sida 
revideras eftersom vissa av nämndens ledamöter slutat sitt uppdrag. 
   
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Verksamhetsplanen revideras på första och fjärde sidan och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 129-138. 
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forts KF § 111 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2009. 
______________________ 
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KF § 112 
 
KS § 139 
KSAU § 167 180/2009 
 
Utredning om Västermalmskolans framtid 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2009 KF § 89 att snabbutreda 
Västermalmskolans framtid och behandla detta vid fullmäktiges möte i maj 
2009. 
 
Budgetberedning gav 7 april 2009 BB § 131 uppdrag till tillförordnad 
kommunchef Jeanette Lämmel att utreda hur den kommunala skolan ska 
organiseras från höstterminen 2010 och framåt, från förskoleklass till och med 
gymnasiet. Utredningen skulle utgå från den demografiska utvecklingen, 
lokaltillgång, pedagogiska och kvalitativa krav samt ekonomiska 
förutsättningar och innefatta ekonomisk konsekvensanalys och en handlings- 
och tidsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast oktober 2009. 
 
Förvaltningschef Svante Melander berättar att utredningen om skolans framtid 
pågår och att Västermalmskolan är en viktig del av denna. Därför föreslås att 
utredningen om skolans framtida utformning avvaktas innan hyreskontrakt för 
Västermalmsskolan eventuellt sägs upp.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta utredningen om 
skolans framtida utformning innan hyreskontrakt för Västermalmsskolan 
eventuellt sägs upp.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvakta utredningen om 
skolans framtida utformning innan hyreskontrakt för Västermalmsskolan 
eventuellt sägs upp.  
______________________ 
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forts KF § 112 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 139. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (FP) och Kjell Kaså (C). 
 
Kjell Lindstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att avvakta 
utredningen om skolans framtida utformning innan hyreskontrakt för 
Västermalmsskolan eventuellt sägs upp.  
 
___________________ 
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KF § 113 
 
KS § 128 
KSAU § 148 154/2009 
 
Upprättande av remissinstans och samarbetspartner – Politiskt 
ungdomsforum  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från projektledare Zakarias Faust och utvecklingschef 
Jan-Erik Lundin från 15 april 2009 

2. Strukturbeskrivning/stadgar för Politiskt ungdomsforum. Dokumentet 
inkom till kanslienheten 20 april 2009 

 
Politiskt ungdomsforum (PUF) är ett partipolitiskt obundet forum för 
ungdomar som vill vara med och påverka vad som händer i Åmål. PUF 
önskar bli officiell samarbetspartner och remissinstans för kommunens 
fullmäktige, nämnder och styrelser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Politiskt ungdomsforum blir remissinstans och samarbetspartner för 
Åmåls kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser. 

 
2. Stadgar/strukturbeskrivning för Politiskt ungdomsforum antas.   

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Politiskt ungdomsforum blir remissinstans och samarbetspartner för 
Åmåls kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser. 

 
2. Stadgar/strukturbeskrivning för Politiskt ungdomsforum antas.   

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 140-145. 
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forts KF § 113 
 
Laila Andrén (S) yrkar på återremiss av ärendet för översyn av det politiska 
ungdomsforumets arbetsformer och framtid.  
Ewa Arvidsson (S) tillstyrker Laila Andréns yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag tillstyrks av: 
Christer Törnell (KD), Kurt Svensson (C ), Thomas Olson (FP), Kjell Kaså 
(C),  Ulla Berne (M), Emil Radanov (C) och Kjell Lindstedt (S).  
 
Inlägg i debatten görs under ärendet även av: Anne Sörqvist (C) och Barbro 
Gustafsson (M). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger, kommunstyrelsens förslag och Laila Andréns återremiss- 
yrkande.  
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1    Politiskt Ungdomsforum blir remissinstans och samarbetspartner för  
     Åmåls kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser. 
 
2   Stadgar/strukturbeskrivning för Politiskt Ungdomsforum antas.   
 
__________________ 
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KF § 114 
KS § 123 
KSAU § 143 37/2009 
 
Motion om kommunal sjukvårdsjour 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (FP) som inkom till kanslienheten 27 
januari 2009 

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 19 mars 2009 VON § 
31 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius från 2 mars 
2009 

 
Thomas Olsson (FP) föreslår att Åmåls kommun tar kontakt med Västra 
Götalandsregionen för att bygga upp ett system och en ersättningsmodell för 
att hantera jourmottagning med kommunal sjukvårdspersonal. 
 
Vård- och omsorgsnämnden klargör att en generell jourmottagning med 
enbart sjuksköterskor inte är möjlig enligt hälso- och sjukvårdsnämnden, 
eftersom ansvaret för bland annat bedömning, diagnostik och ordination 
åligger legitimerade läkare.  
 
Västra Götalandsregionen har dock erbjudit kommunen att samarbeta kring 
vård av äldre med multidiagnoser och ett återkommande behov av sjukvård. 
Kommunen har i dagsläget inte möjlighet att fullgöra ett sådant ansvar på 
grund av en ansträngd situation på sjuksköterskesidan och 
rekryteringssvårigheter under semesterperioden. Diskussioner i frågan 
fortsätter dock med Västra Götalandsregionen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen och lämnar 
tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius som motivering. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte lämnar Anne Sörqvist (C) följande yrkande: 
”Motionären föreslår att Åmåls kommun tar kontakt med Västra 
Götalandsregionen för åstadkomma en kommunal jourmottagning. Andan i 
motionen går ut på att Åmålsborna under tid då primärvården är stängd skulle 
få tillgång till kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården för en bedömning. 
Vid kontakt med sjukvårdsupplysningen skulle kontakt med tjänstgörande 
sjuksköterska kunna tas när det är tveksamt om tillståndet kräver sjukhusvård 
och ambulanstransport. Tanken är god, men kräver att det finns tillräcklig 
resurs hos kommunen och att det medicinska ansvaret är klarlagt. 
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Forts KF § 114 
 
Forts KS § 123 
 
I dagsläget pågår i primärvården omställningen till vårdval inom 
primärvården, vari ingår att jour dygnet runt ska kunna garanteras av 
primärvårdsutföraren. 
 
Det finns stora fördelar för kommunens invånare att ha en möjlighet till 
medicinsk bedömning på hemmaplan dygnet runt. 
 
Mot denna bakgrund föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige. Att vård- 
och omsorgsnämnden får uppdraget att arbeta i motionens anda med 
målsättningen att uppnå ökad tillgång till medicinsk bedömning dygnet runt 
förutsatt att ekonomisk och organisatorisk överenskommelse kan nås. 
 
Därmed anses motionen besvarad.” 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Anne Sörqvists (C) yrkande. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Anne Sörqvists (C) förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden 
uppdraget att arbeta i motionens anda med målsättningen att uppnå ökad 
tillgång till medicinsk bedömning dygnet förutsatt att ekonomisk och 
organisatorisk överenskommelse kan nås. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 146-150. 
 
Thomas Olson (FP) tackar för motionssvaret och  yrkar bifall till kommun- 
styrelsens förslag, tillstyrkt av Kurt Svensson (C ). 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 
tillstyrkt av Birgitta Johansson (S). 
 
Inlägg i debatten görs under ärendet även av:  Anne Sörqvist (C).  
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-05-27 21 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 114 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger, kommunstyrelsens förslag och Ewa Arvidssons förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge vård- och omsorgsnämnden uppdraget att 
arbeta i motionens anda med målsättningen att uppnå ökad tillgång till 
medicinsk bedömning dygnet förutsatt att ekonomisk och organisatorisk 
överenskommelse kan nås. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig: Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S), 
Sahar Al Dousari, Laila Andrén (S), Michael Norén (S), Cecilia Gustafsson 
(S) och Kjell Lindstedt (S). 
 
____________________ 
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KF § 115 213/2009 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit från Ulla Berne (m) 
angående befattningsbeskrivning för kommunchef, Bil.  ärende 12 a 
 
Ulla Berne (M) presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
KF § 116 208/2009 
 
Inkommet medborgarförslag 
 
Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag inkommit från  
Birgitta Kullvén, Åmål, angående anställda med utbildning  inom 
vård- och omsorg. Bil ärende 12 b.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommun- 
styrelsen för beredning. 
 
 
KF § 117 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson redogör för vad som avhandlats och beslutats vid möten med 
Kommunalförbundet Fyrbodal och Dalslandskommunernas Kommunalför-
bund sedan föregående fullmäktigemöte. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KF § 118 
 
Meddelanden 
  
Meddelas att inför nästa möte i juni kommer kallelse/föredragningslista att 
skickas i ordinarie tid men handlingar kommer att skickas senare eftersom 
kommunstyrelsemötet i juni har senarelagts. 
 
 
KF § 119 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
______________ 
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