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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-10-28 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S)   -------------   
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)    ------------     
Mikael Norén (S) x      
Sven Martinsson (C ) x      
Lisbeth Karlsson (C )   Emil Radanov (C) x    
Stellan Andersson (C )   -------------    
Cecilia Gustafsson (S) x  
Joakim Karlsson (S)   Anette Andersson (S) x    
Sahar al Dousari (S)   -------------     
Thomas Fridlund (C ) x      
Karl-Erik Lundgren (C ) x      
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP)   Gunilla Åberg (MP) x    
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP)   Gun-Britt Larsson (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)                      x 
Hans Elvingsson (M)   Patrik Sandvall (M)       x   
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C )                         x
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                                          KF § 177 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar därefter 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 178 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 179 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Thomas Fridlund (C ) 
och Gustav Wennberg (S). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 4 november 2009, kl 14.00. 
 
KF § 180 
 
Dagordning. 
 
Vid ärende 1 deltar tekniske chefen Per-Eric Adrian och vid ärende 2 deltar 
utredare Ida Lundblad-Kullgren  och ekonom Johan Andersson. 
Till ärende 13 har protokoll från kommunstyrelsens möte 27 oktober  
delats ut vid dagens möte. 
 En motion har inkommit till dagens möte och behandlas den under punkt 14. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
_________________ 
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KF § 181 
 
KS § 230 
KSAU § 292 dnr KS 2008/231 
 
Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
 
Ett förslag till vattenskyddsområde för Åmål tätorts ytvattentäkt har tagits 
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka lagligheten, genomförbarheten och 
eventuella konsekvenser av en ändring i föreskrifterna gällande exempelvis 
förvaringstankar för olja. (26 augusti 2009 KF § 147) 
 
Ärendet diskuteras tillsammans med teknisk chef Per-Erik Adrian.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Miljöchefen och tekniske chefen ska kallas till såväl kommunstyrelsens som 
kommunfullmäktiges möte för att föredra ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt tillstyrks. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ärendet diskuteras tillsammans med teknisk chef Per-Erik Adrian och miljö-
chef Dan Gunnardo. 
 
Gustav Wennberg (S), Michael Karlsson (S), Kurt Svensson (C) och Christer 
Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ulla-Britt Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med 
följande ändringar i förslaget: 

1. 3 §. Sekundär skyddszon. Beträffande Tillstånd i 1:a meningen 
”Tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor krävs……” 
ska detta bytas ut mot Anmälan. (s 2 i föreskrifterna) 
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Forts KF § 181 
 
Forts KS § 230 
 

2. 3 §. Sekundär skyddszon ”Förvaringstankar på eller i mark ska vara 
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage/olycka, med 
säkerhet förhindras att nå omgivningen. Undantag: Befintliga villa-
tankar, avsedda för eldningsolja, som finns inomhus är undantagna 
från tillståndsplikten då de är under kontinuerlig uppsikt.” (s 3-4) Ulla-
Britt Johansson (C) yrkar att alla förvaringstankar/ villatankar ska 
behandlas lika. 

 
3. 7 §. Primär- och sekundär skyddszon Meningen ”Tillstånd av den 

kommunala nämnden för miljöfrågor krävs för Husbehovstäkt” ska 
strykas ur föreskrifterna. (s 4) 

 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Ulla-Britt Johansson (C) yrkande. Ordföranden ställer proposition 
och konstaterar att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt tillstyrks. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
 

Ulla-Britt Johansson (C) och Stellan Andersson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-15 A. 
 
Tekniske chefen Per-Erik Adrian redogör för bakgrunden till förslaget och 
arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområde för Åmåls tätort samt 
svarar på frågor. 
---------- 
 
 Sven Callenberg (C) yrkar om följande ändringar i förslaget: 
-  § 7 Täktverksamhet och schaktarbete, Meningen ”Tillstånd av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor krävs för Husbehovstäkt” ska strykas ur 
föreskrifterna med motiveringen ringa påverkan på vattenkvaliteten. 
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forts KF § 181 
 
- § 3, För yt- eller grundvattnet skadliga ämnen. Alla dieseltankar ska hanteras 
lika oavsett om det är en villatank eller en tank hos någon entreprenör eller 
lantbrukare. 
- § 10, Jordbruk,  i texten ska ”tillstånd” bytas ut mot ”anmälan” 
 
Ulla-Britt Johansson (C), Barbro Gustafsson (m), Karl-Erik Lundgren(c ) 
Kjell Kaså (c ) och Anne Sörqvist yrkar bifall till Sven Callenbergs förslag. 
 
Kurt Svensson (c ), Christer Törnell (kd) och Michael Karlsson (s) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger, kommunstyrelsens förslag och Sven Callenbergs ändrings-
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 
fullmäktige beslutat i enlighet med Sven Callenbergs förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Uppställdes och godkändes följande omröstningsproposition: Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller 
ändringsförslaget röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 13 Ja-röster, 13 Nej-röster och 
en avstod från att rösta. 
 
4 ledamöter var frånvarande utan ersättare.   
 
Ordföranden konstaterar att röstetalet är lika stort för båda förslagen och 
använder därmed sin utslagsröst till förmån för Sven Callenbergs förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt Sven 
Callenbergs förslag. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid. 8 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt tillstyrks med 
     ändringar i enlighet med Sven Callenbergs ändringsförslag: 
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 forts KF § 181 
 
-  § 7 Täktverksamhet och schaktarbete, Meningen ”Tillstånd av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor krävs för Husbehovstäkt” ska strykas ur 
föreskrifterna med motiveringen ringa påverkan på vattenkvaliteten. 
- § 3, För yt- eller grundvattnet skadliga ämnen. Alla dieseltankar ska hanteras 
lika oavsett om det är en villatank eller en tank hos någon entreprenör eller 
lantbrukare. 
- § 10, Jordbruk,  i texten ska ”tillstånd” bytas ut mot ”anmälan”. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra ändringar i föreskrifterna 
     utifrån kommunfullmäktiges beslut samt översända ärendet till 
     länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
 
________________ 
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forts KF § 181 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 oktober  2009 
 
Ärende nr   1                Rubrik:  Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
    
Ja=      Kommunstyrelsens förslag 
 
Nej=   Sven Callenbergs ändringsförslag  
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s)  --------------       
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)    ----------------        
Mikael Norén (s)      x     
Sven Martinsson (c )     x      
Lisbeth Karlsson (c )    Emil Radanov (C)        x  
Stellan Andersson (c ) ---------------------         
Cecilia Gustafsson (s)     x      
Joakim Karlsson (s)  Anette Andersson (S)      x      
Sahar al Dousari (s)  ---------------------         
Thomas Fridlund (c )         x  
Karl-Erik Lundgren (c )        x  
Anne Sörqvist (c )         x  
Birgit Karlsson (mp)   Gunilla Åberg (mp)    x       
Christer Törnell (kd)     x     
Thomas Olson (fp)  Gun-Britt Larsson (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)         x  
Hans Elvingsson (m)  Patrik Sandvall (m)           x  
Kerstin Edvinsson (c )         x  
Kjell Lindstedt (s)      x      
Leif Aronsson (c )      x  
Summa antal röster   13      13   1 
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KF § 182 
KS § 241 
KSAU § 310 dnr KS 2009/343 
 
Delegering av ansvar för valfrihetssystem till vård- och omsorgsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från förvaltningschef Marianne Jadehill och projektledare 
Ida L Kullgren från 2 september 2009 

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 24 september 2009 
VON § 83 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihetssystem införs inom handikapp- 
och äldreomsorgen i Åmåls kommun inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
(24 september 2008 KF § 157) 
 
Vård- och omsorgsnämnden har med hjälp av stimulanspengar från Social-
styrelsen planerat införandet av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Åmåls 
kommun. Projektledare Ida L Kullgren har utrett hur ett valfrihetssystem bör 
utformas för att på ett effektivt sätt öka valfriheten för kunderna i hem-
tjänsten. 
 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar utredningen till fullmäktige som 
förslag till utformning och administration av valfrihetssystemet inom hem-
tjänsten, samt planering för införandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Administration och beslutsfattande gällande utveckling av valfrihets-
systemet, godkännande av sökanden samt kontraktsskrivande 
delegeras till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden ska årligen 
rapportera till kommunfullmäktige om valfrihetssystemets utveckling. 

 
2. Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegera till ordförande i 

vård- och omsorgsnämnden att skriva kontrakt med sökande företag 
samt fatta beslut om hävande av kontrakt. Beslut ska meddelas vid 
nästkommande nämndsammanträde. 

 
3. Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegeras till förvaltningschef 

vid vård- och omsorgsförvaltningen att ta beslut i frågor gällande 
godkännande av utförare och utfärdande av varningar till utförare. 
Beslut ska meddelas vid nästkommande nämndsammanträde. 

 
Michael Karlsson (S) och Gustav Wennberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
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Forts KF § 182 
 
Forts KS 241 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Administration och beslutsfattande gällande utveckling av valfrihets-
systemet, godkännande av sökanden samt kontraktsskrivande 
delegeras till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden ska årligen 
rapportera till kommunfullmäktige om valfrihetssystemets utveckling. 

 
2. Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegera till ordförande i 

vård- och omsorgsnämnden att skriva kontrakt med sökande företag 
samt fatta beslut om hävande av kontrakt. Beslut ska meddelas vid 
nästkommande nämndsammanträde. 

 
3. Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegeras till förvaltningschef 

vid vård- och omsorgsförvaltningen att ta beslut i frågor gällande 
godkännande av utförare och utfärdande av varningar till utförare. 
Beslut ska meddelas vid nästkommande nämndsammanträde. 

 
Michael Karlsson (S), Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S) och Birgitta 
Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 16-19, samt utredningen 
som separat bilaga. 
 
Utredaren av valfrihetssystemet Ida Lundblad Kullgren och ekonom Johan 
Andersson presenterar utredningen som gjorts, bland annat bakgrunden till 
arbetet, och de olika delar som utredningen innehåller, samt besvarar frågor 
från ledamöter. 
 
--------- 
 
Kurt Svensson (C ), Ulla Berne (M ), Kjell Kaså (C ) och Anne Sörqvist (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten görs av Michael Karlsson (S) och Christer Törnell (KD).  
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forts KF § 182 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1  Administration och beslutsfattande gällande utveckling av valfrihets- 
     systemet, godkännande av sökanden samt kontraktsskrivande delegeras 
     till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden ska årligen rapportera till 
     kommunfullmäktige om valfrihetssystemets utveckling. 

 
2   Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegera till ordförande i vård- 
     och omsorgsnämnden att skriva kontrakt med sökande företag samt 
     fatta beslut om hävande av kontrakt. Beslut ska meddelas vid 
     nästkommande nämndsammanträde. 

 
3   Vid tillämpningen av valfrihetssystemet delegeras till förvaltningschef 
      vid vård- och omsorgsförvaltningen att ta beslut i frågor gällande 
      godkännande av utförare och utfärdande av varningar till utförare. 
      Beslut ska meddelas vid nästkommande nämndsammanträde. 

 
 
Mot beslutet reserverar sig:  Birgitta Johansson (S), Gustav Wennberg (S), 
Michael Karlsson (S), Mikael Norén (S), Cecilia Gustafsson (S), Anette  
Andersson (S), Kjell Lindstedt (S) och Kaare Kvist (V). 
 
_________________
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KF § 183 
 
KS § 242 
KSAU § 311 dnr KS 2009/341 
 
Överföring av kostnader för ombyggnaden av Stadshotellet till 
investeringsbudgeten 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 21 september 2009 SBN § 89 
behandlas. 
 
Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens konto för fastigheter visar ett 
underskott. 450 000 kronor beror på upprustning av Stadshotellet och dess 
uteservering. Bland annat användes en del av kulturhusets mur i den nya ute-
serveringen, vilket gjorde att kulturhuset fick mer tillgänglig utformning av 
entrén. Kostnaden kommer att belasta hyresgästen genom ökad hyreskostnad 
under kommande sju år. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnads-
nämndens kostnader avseende ombyggnation av Stadshotellet ska belasta 
investeringsbudgeten för 2009. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnads-
nämndens kostnader avseende ombyggnation av Stadshotellet ska belasta 
investeringsbudgeten för 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader 
avseende ombyggnation av Stadshotellet ska belasta investeringsbudgeten för 
2009. 
 
____________________ 
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KF § 184 
 
KS § 240 
KSAU § 309 dnr KS 2009/342 
 
Attestreglemente för Åmåls kommun 
 
Förslag till attestreglemente behandlas. Dokumentet inkom 30 september 
2009 till kanslienheten. 

 
Attestreglementet innehåller regler för kommunens ekonomiska transaktioner 
och förvaltning av pengar. Syftet är att säkerställa rättvisande redovisning och 
att inga oegentligheter förekommer. Reglemente klargör bland annat 
nämndernas ansvar, förvaltningschefernas ansvar och olika typer av attest-
rätter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta attes-
treglemente för Åmåls kommun. 

 
2. Därmed upphävs det tidigare attestreglementet. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta attest-
reglemente för Åmåls kommun. 

 
2. Därmed upphävs det tidigare attestreglementet  

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 22-29. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

1   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta attest- 
     reglemente för Åmåls kommun. 

 
2   Därmed upphävs det tidigare attestreglementet.  

______________________ 
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KF § 185 
 
KS § 250 
POU § 68 313/2009 
 
Åmåls kommuns övergripande policy om arbetsanpassning och 
rehabilitering 
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår föl-
jande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 1996 utarbetat  
”Åmåls kommuns övergripande policy om arbetsanpassning och 
rehabilitering”, som ingår som en bilaga till ”Personal- och arbetsmiljöpolicy 
för Åmåls kommun”. PA-gruppen har reviderat policyn med anledning av 
revideringen av PA-konceptet ”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun”, 
så att samstämmighet råder mellan de två dokumenten.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
policyn, kommer den att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade 
policyn ”Åmåls kommuns övergripande policy om arbetsanpassning och 
rehabilitering” att gälla från och med 2009-11-01. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade 
policyn ”Åmåls kommuns övergripande policy om arbetsanpassning och 
rehabilitering” att gälla från och med 2009-11-01. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 30-32. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade policyn ”Åmåls 
kommuns övergripande policy om arbetsanpassning och rehabilitering” att 
gälla från och med 2009-11-01. 
_____________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 186 
 
KS § 233 
KSAU § 294 dnr KS 2007/265 
 
Förlängning av aktieägaravtal för Västtrafik AB 
 
Skrivelse från Ägarrådet från 26 augusti 2009 behandlas. 
 
Aktieägaravtalet för Västtrafik AB mellan kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen gäller till och med 31 december 2009. 
 
För närvarande pågår ett arbete med att se över aktieägaravtalet och därför 
föreslås att det nuvarande förlängs till och med 31 december 2011. Detta görs 
genom att ändra punkt 20 i aktieägaravtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägar-
avtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson får i uppdrag att på 

kommunens vägnar underteckna ändringen som föranleds av beslutet 
under punkt 1 ovan. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägar-
avtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson får i uppdrag att på 

kommunens vägnar underteckna ändringen som föranleds av beslutet 
under punkt 1 ovan. 

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 33-35. 
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forts KF § 186 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägar- 
     avtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

 
2   Kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson får i uppdrag att på  
     kommunens vägnar underteckna ändringen som föranleds av beslutet 
     under punkt 1 ovan. 

______________________ 
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KF § 187 
 
KS § 234 
KSAU § 295 dnr KS 2009/320 
 
Revisionsrapport om kommunens delårsredovisning 
 
Revisionsrapport från kommunrevisionen från 8 september 2009 behandlas. 
 
Revisionsfirman Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat 
kommunens delårsrapport och konstaterar att rapporten är gjord i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning. Revisionen ser bland annat det som 
angeläget att nämnderna tar fram delmål som en fortsättning på de över-
gripande målen från kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana de kommunala 
bolagen att anpassa tidsschemat för delårs- och årsredovisningar efter övriga 
kommunens så att resultat- och balansräkningar kan upprättas för kommun-
koncernen från och med år 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten överlämnas till kommunala 
nämnder och styrelser för att tillvarata de synpunkter som framförs i 
revisionsrapporten. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana de kommunala 
bolagen att anpassa tidsschemat för delårs- och årsredovisningar efter övriga 
kommunens så att resultat- och balansräkningar kan upprättas för kommun-
koncernen från och med år 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten överlämnas till kommunala 
nämnder och styrelser för att tillvarata de synpunkter som framförs i 
revisionsrapporten. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 36-37. 
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forts KF §   187 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att uppmana de kommunala bolagen att anpassa 
tidsschemat för delårs- och årsredovisningar efter övriga kommunens så att 
resultat- och balansräkningar kan upprättas för kommunkoncernen från och 
med år 2010, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
___________________ 
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KF § 188 
 
KS § 232 
KSAU § 293 dnr KS 2009/319 
 
Delårsrapport för  Samordningsförbundet Norra Dalsland 
 
Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Dalsland behandlas. Doku-
mentet inkom till kanslienheten 31 augusti 2009. 
 
Delårsrapporten gäller för perioden 1 januari till 30 juni 2009 och under 
perioden redovisas ett underskott på 723 000 kronor. Detta innebär att under-
skottet är 81 000 kronor mindre är budgeterat, eftersom budgeten på denna 
period ligger på minus 805 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Dalsland överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Dalsland överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-51. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 
 
__________________
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KF § 189 
 
KS § 246 
KSAU § 315 dnr KS 2009/338 
 
Verksamhetsplan och budget år 2010 för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från 21 september 2009 behand-
las. 
 
Kommunalförbundet har antagit en budget och verksamhetsplan för år 2010. 
Enligt budgeten ska förbundet ha intäkter på 7, 2 miljoner kronor och kostna-
der för samma summa.  
 
Förbundet ska i sin verksamhet fokusera på tillväxtfrågor, regional utveckling, 
och viss kommunal verksamhet som till exempel vård- och omsorg och IT.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 52-60. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen från Fyrbodals kommunalförbund 
till handlingarna. 
 
________________ 
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KF § 190 
 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2010 
 
Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under år 2010, bil 61. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för 
kommande år. 
 
Fullmäktiges mötesdagar under 2010 blir därmed 27 januari, 24 februari,  
31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober,  
24 november och 15 december. 
 
Veckodag onsdagar med början kl 18.30. Eventuella avvikelser beträffande 
klockslag meddelas i kallelsen. 
 
KF § 191 
 
Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 62-64. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
KF § 192 2008/378 
 
Justering av KF § 169, sammanträde 2009-09-30 – 
Arvode för barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice 
ordförande. 
 
Ordföranden redogör  för ärendet. bil 65-66. 
En av tjänstgörande justeringsmän vid sammanträdet ifråga hade anmält jäv i 
rubricerat ärende och någon annan justeringsman hade inte utsetts. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen är justerad enligt lydelsen i den 
utskickade handlingen. 
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KF § 193 
 
KS § 256   
BB § 42   KS 2009/147 
 
Anslagsbindningsnivå 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2010 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 
nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 
inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2010 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 
nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 
inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, kommunstyrelsens protokoll från 
27 oktober, § 256, vilken delats ut vid dagens möte, bil ärende 13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att binda 2010 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har 
revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför 
kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige 
fastställt. 
 
__________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2009-10-28 23 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 194 2009/373 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit från Patrik Sandvall (M) 
angående mjukvara till datasystem, Bil. ärende 14. 
 
Patrik Sandvall (M) presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
KF § 195 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson rapporterar från senaste möte med Fyrbodals  
kommunalförbund.   Gustav Wennberg och Kurt Svensson rapporterar från 
senaste möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund  och vilka 
beslut och åtgärder som avhandlats där. 
 
 
KF § 196 
 
Meddelanden 
 
Kjell Lindstedt framför sitt tack till kommunfullmäktige för uppvaktning 
i samband med födelsedag. 
 
KF § 197 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
______________ 
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