
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2009-09-30 1-10 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                           18.30-20.30 
Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 
Kommunsekr Irene Larsson 
Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Anne Sörqvist (C ) och Mikael Karlsson (S) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 7 oktober 2009, kl 14.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 163-176 

Irene Larsson                                                   Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Anne Sörqvist                                           Mikael Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2009-09-30 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-10-07 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-10-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-09-30 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S) x   
Birgitta Johansson (S) x      
Gustav Wennberg (S) x       
Kurt Svensson (C ) x    
Ulla-Britt Johansson (C ) x       
Kjell Kaså (C ) x    
Michael Karlsson (S) x   
Laila Andrén (S)   Rune Holmström (S)     
Mikael Norén (S) x      
Sven Martinsson (C ) x      
Lisbeth Karlsson (C ) x      
Stellan Andersson (C )   ----------    
Cecilia Gustafsson (S) x  
Joakim Karlsson (S)   Anette Andersson (S)    
Sahar al Dousari (S) x      
Thomas Fridlund (C )   ------------   
Karl-Erik Lundgren (C ) x      
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP)   ------------     
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x       
Leif Larsson (C ) x   
Ann-Louise Svensson (C ) x     
Helena Höög (C )   Sven Callenberg (C)     
Tina Carlson (V) x      
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                      x 
Hans Elvingsson (M)   Barbro Spjuth (M)   
Kerstin Edvinsson (C ) x till kl 19.30 tom ärende 7, § 174   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 163 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte samt riktar ett speciellt 
välkommen till klass 9 B från Kristinebergskolan och förklarar därefter mötet 
öppnat. 
 
KF § 164 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 165 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne Sörqvist (C ) 
och Mikael Karlsson (S). 
  
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 7 oktober 2009, kl 14.00 
 
KF § 166 
 
Dagordning 
 
Under punkt 1 på ärendelistan deltar ekonomichef Fredrik Nilsson och 
revisionens ordförande Rolf B Andersson. 
Under punkt 2 deltar miljöchef Dan Gunnardo. 
Till dagens möte har en fråga inkommit och delats ut och behandlas denna 
under punkt 5. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
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KF § 167 
KS § 218 
KSAU § 282 dnr KS 2009/320 
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun till 30 juni 2009 
 
Delårsredovisning som inkom till kanslienheten 1 september 2009 behandlas. 
 
Delårsredovisningen gäller från 1 januari till 30 juni 2009  och visar bland 
annat ett ekonomiskt resultat på minus 17,3 miljoner kronor. Enligt budgeten 
borde resultatet istället vara plus 879 000 kronor. Detta innebär en avvikelse 
på 18,2 miljoner. 
 
Kommunfullmäktige har antagit sju finansiella mål, varav fem går att mäta på 
halvårsbasis. Av de fem mätbara målen uppnås två och tre uppnås inte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för delårsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-47. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för verksamheten under första halvåret 
2009. 
 
Revisionens ordförande Rolf B Andersson redovisar kommunrevisionens 
yttrande över delårsrapporten. 
 
Kurt Svensson(C ) och  Michael Karlsson (S)  yrkar bifall till 
delårsredovisningen.     
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsredovisningen och lägger densamma 
till handlingarna. 
_______________________
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KF § 168 
 
KS § 217 
KSAU § 281 dnr KS 2009/294 
 
Delegation till bygg- och miljönämnden på grund av ändrad 
strandskyddslagstiftning 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen från 29 juni 2009 
2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 20 augusti 

2009 
 
Strandskyddslagstiftningen ändras från den första juli 2009 och i och med 
detta övertar kommunen det ansvar som Länsstyrelsen tidigare hade för 
prövning och tillsyn av strandskydd.  
 
Eftersom lagen om strandskydd är ny finns ännu ingen motsvarande 
delegation och därmed ligger rätten att fatta beslut i ärenden som gäller 
strandskydd hos kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ansvaret för strandskyddsärenden delegeras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
2. Delegationen gäller i samma utsträckning och under samma 

förutsättningar som delegationen kring detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ansvaret för strandskyddsärenden delegeras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
2. Delegationen gäller i samma utsträckning och under samma 

förutsättningar som delegationen kring detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

 
______________________ 
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forts KF § 168 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 48-58. 
 
Miljöchef Dan Gunnardo redogör för den ändrade lagstiftningen om 
strandskydd som gäller från 1 juli 2009, samt svarar på frågor. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Ansvaret för strandskyddsärenden delegeras till bygg- och 
      miljönämnden. 
 
2   Delegationen gäller i samma utsträckning och under samma 
     förutsättningar som delegationen kring detaljplaner och  
     områdesbestämmelser. 
 

                                          ____________________ 
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KF § 169 
 
KS § 224  dnr KS 2008/378 
 
Arvode för barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice 
ordförande 
 
Protokoll från den parlamentariska gruppen för arvoden från 3 september 
2009 PG § 1 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 augusti 2009 KF § 157 att bilda en ny barn- 
och utbildningsnämnd från 1 oktober. Nu behöver kommunfullmäktige fatta 
beslut om arvode för nämndens ordförande och vice ordförande. 
 
Arvodesberedningen föreslår att arvoden för barn- och utbildningsnämndens 
presidium likställs med arvoden för vård- och omsorgsnämndens presidium. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn- och 
utbildningsnämndens presidies arvoden likställs med de i vård- och 
omsorgsnämnden samt att uppräkning sker som för övriga nämnder. 
 
Begränsat årsarvode   2009-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförande 35 427 kr/ år 
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande 8 856 kr/ år 
 
Kjell Kaså (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen i detta 
ärende på grund av jäv. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-60. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens presidies 
arvoden likställs med de i vård- och omsorgsnämnden samt att uppräkning 
sker som för övriga nämnder. 
 
Begränsat årsarvode   2009-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförande 35 427 kr/ år 
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande 8 856 kr/ år 
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forts KF § 169 
 
Kjell Kaså (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av detta 
ärende på grund av jäv. 
 
_______________ 
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KF § 170 
 
Fyllnadsval av ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
efter Anders Hedin (s) 
 
Birgitta Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Ulrika 
Kvamme (S), Odengatan 49, 662 35 Åmål, som ny ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden efter Anders Hedin för återstoden av innevarande 
mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar välja Ulrika Kvamme (S) som ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
KF § 171 
 
Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Ulrika 
Kvamme (S) 
 
Birgitta Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Tommy Lerhman, 
Fryxellsgatan 54, 662 35 Åmål, som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
efter Ulrika Kvamme för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Tommy Lerhman som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
KF § 172 2009/340 
 
Fråga angående nämndtillhörighet för städenheten 
 
Tina Carlson (V) hade inkommit med fråga ställd till samhällsbyggnads- 
nämndens ordförande, bil ärende 5, angående städenhetens nämndtillhörighet. 
  
Tina Carlson (V) ställer sin fråga angående städenheten. 
Thomas Olson (Fp) besvarar frågan. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att lägga frågan till handlingarna. 
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KF § 173 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson rapporterar från senaste möten med Kommunalförbundet 
Dalsland och Fyrbodals kommunalförbund och vilka beslut och åtgärder som 
avhandlats där. 
 
 
KF § 174 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsen beslutade 2009-09-04 att Sahar Al Dousari (S), utses till ny  
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 augusti 2009 efter 
Anders Hedin (S) till och med den 31 oktober 2010. 
Enligt samma beslut utses Ulrika Kvamme (S) till ny ersättare i kommun- 
fullmäktige från och med den 26 augusti 2009 till och med den 31 oktober 
2010. 
 
 
KF § 175 
 
Politisk diskussion – Framtidsvisioner 
 
Företrädarna för de närvarande partierna i fullmäktige, Kurt Svensson (C), 
Michael Karlsson (S), Barbro Gustafsson (M), Thomas Olson (FP), 
Christer Törnell (KD) och Tina Carlson (V) framförde sina partiers visioner 
för politiken i Åmål och Sverige under nästa mandatperiod. 
 
I den efterföljande debatten gjordes inlägg av Ulla Berne (M), Kurt Svensson 
(C ), Kjell Kaså (C ), Anne Sörqvist (C ) Christer Törnell (KD) och Michael 
Karlsson (S). 
 
KF § 176 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
___________________ 
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