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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-12-16 

 
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 )  Sven Callenberg (C)     
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)    
Sahar al Dousari (S) x        
Thomas Fridlund (C ) x      
Karl-Erik Lundgren (C ) x      
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP)   Gunilla Åberg (MP)     
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x      
Leif Larsson (C ) x   
Ann-Louise Svensson (C ) x     
Helena Höög (C )   Emil Radanov (C)     
Tina Carlson (V)   Kaare Kvist (V)  
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                      x 
Hans Elvingsson (M)   Barbro Spjuth  (M)   
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C )                         x 
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KF § 232 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte, årets sista, och förklarar 
därefter mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 233 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 234 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kurt Svensson (C ) 
och Mikael Norén (S). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, måndag 21 december 2009, kl 14:00. 
 
KF § 235 
 
Dagordning. 
 
Två motioner har inkommit och behandlas dessa under punkt 7. 
 
En avsägelse har inkommit från Bengt Sundén (M). Ordföranden frågar om 
avsägelsen kan behandlas vid dagens möte, vilket kommunfullmäktige 
godkänner. Denna behandlas som punkt 8 på dagordningen. 
 
Med denna ändring godkänns dagordningen. 
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KF § 236 
 
Information om bioenergikombinat. 
 
Projektledare Helena Stor Hansson redogör för det arbete som bedrivits i 
projektet ”Bioenergikombinat”. 
 
Projektet har pågått i olika former från starten år 2004 med uppdraget att 
undersöka möjligheterna att starta en etanoltillverkning i Dalsland. Uppdraget 
har senare utökats med tillverkning av biogas. Olika förstudier har gjorts om 
bl a placering, råvarutillgång, infrastruktur, lönsamhet och finansiering. 
 
Helena Stor Hansson svarade på frågor från ledmöterna om projektet. 
 
________________    
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KF § 237 
 
KS § 398 
KSAU § 347 dnr KS 2009/391 
 
Taxa för bygg- och planenheten 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Susanne Andersson från 15 oktober 
2009 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 22 oktober 2009 BMN § 
177 

 
Bygg- och miljönämnden använder sedan 2004 en taxekonstruktion från 
Sveriges kommuner och Landsting när det gäller bygglovsärenden. Nämnden 
vill nu likrikta sitt arbete så att Sveriges kommuner och Landstings 
taxekonstruktionen används även för planärenden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Taxa för bygg- och planenheten antas utifrån Sveriges kommuner och 
Landstings förslag till taxekonstruktion plan- och bygglovstaxan 2004 
och används för ärendeavgifter enligt PBL kap 11 § 5. 

 
2. Därmed upphävs beslut om generella planavgifter från 16 december 

1998 KF § 79. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ulla-Britt Johansson (C) yrkar att den nuvarande taxekonstruktionen för 
bygg- och planenheten står fast. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 
arbetsutskottets förslag och Ulla-Britt Johanssons yrkande (C). Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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Forts KF § 237 
 
Forts KS § 398 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Taxa för bygg- och planenheten antas utifrån Sveriges kommuner och 
Landstings förslag till taxekonstruktion plan- och bygglovstaxan 2004 
och används för ärendeavgifter enligt PBL kap 11 § 5. 

 
2. Därmed upphävs beslut om generella planavgifter från 16 december 

1998 KF § 79. 
 
Ulla-Britt Johansson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Jag anser att kommun och näringsidkare båda har nytta av en detaljplane-
ändring”. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-7. 
 
Sven Martinsson (C) yrkar som tilläggsförslag att  den nya taxan ska gälla 
från 1 juli 2010. 
 
Kurt Svensson yrkar bifall till Sven Martinssons tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Sven Martinsson tilläggsförslag och 
konstaterar kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 
 

1    Taxa för bygg- och planenheten antas utifrån Sveriges kommuner och 
       Landstings förslag till taxekonstruktion plan- och bygglovstaxan 2004 
       och används för ärendeavgifter enligt PBL kap 11 § 5. 

 
2    Därmed upphävs beslut om generella planavgifter från 16 december 
      1998 KF § 79. 
 
3     Den nya taxan ska gälla från den 1 juli 2010. 
 
_________________ 
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KF § 238 
 
KS § 400 
KSAU § 349 dnr KS 2009/376 
 
Delårsrapport och förvaltningsrevision för Fyrbodals kommunalförbund 
för 1 januari till 30 juni 2009 
 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från 28 oktober 2009 behandlas. 
 
Delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund för perioden 1 januari till 30 
juni 2009 visar ett resultat på minus 151 980 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägger informationen till 
handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 8-29. 
 
Inlägg görs av Kurt Svensson (C ) och Gustav Wennberg (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
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KF § 239 
 
KS § 396 
KSAU § 345 dnr KS 2007/463 
 
Motion om införande av omvårdnadsprogram och vård- och 
omsorgscollege på Karlbergsgymnasiet 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Ewa Arvidsson (S) från 26 november 2007 
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 11 november 2009 

BUN § 115 
 
Motionären föreslår dels att omvårdnadsprogrammet återinförs på 
Karlbergsgymnasiet och dels att vård- och omsorgscollege införs på  
Karlbergsgymnasiet. 
 
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att 
motionen avslås. Det finns samverkansavtal med Säffle kommun om 
förläggning av omvårdnadsprogrammet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att diskussion om omsorgscollege 
förs mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till rådande samverkansavtal med 
Säffle kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige konstaterar att diskussion om omsorgscollege 

förs mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan i motionens anda. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till rådande samverkansavtal med 
Säffle kommun. 

 
2. Kommunfullmäktige konstaterar att diskussion om omsorgscollege 

förs mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan i motionens anda. 
______________________ 
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forts KF § 239 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 30-33. 
 
Inlägg i debatten görs av Ewa Arvidsson (S), Kjell Kaså (C ) och Kurt 
Svensson (C). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Motionen avslås med hänvisning till rådande samverkansavtal med  
     Säffle kommun. 

 
2   Kommunfullmäktige konstaterar att diskussion om omsorgscollege  
     förs mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan i motionens anda. 

______________________ 
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KF § 240 
 
KS § 397 
KSAU § 346 dnr KS 2009/171 
 
Motion om avgifter för skolskjutsar 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (FP) som inkom till kanslienheten 29 april 
2009 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 11 november 2009 
BUN § 114 

 
Motionären föreslår att inga avgifter tas ut för skolskjutsar när kommunen har 
låga eller inga merkostnader. 
 
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till kommunens skolskjutsregelmente, 
gällande lagar och förordningar samt att skolskjuts inte ingår i elevpengen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunens 
skolskjutsregelmente, gällande lagar och förordningar samt att 
skolskjuts inte ingår i elevpengen. 

 
2. Kommunfullmäktige konstaterar att friskolor i mån av plats kan köpa 

platser till sina elever på de befintliga skolskjutssträckorna. 
 ______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunens 
skolskjutsregelmente, gällande lagar och förordningar samt att 
skolskjuts inte ingår i elevpengen. 

 
2. Kommunfullmäktige konstaterar att friskolor i mån av plats kan köpa 

platser till sina elever på de befintliga skolskjutssträckorna. 
______________________ 
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forts KF § 240 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 34-40. 
 
En ordningsfråga ställs huruvida Thomas Olson (FP) är jävig i detta ärende 
och frågar ordföranden fullmäktige om de anser honom vara det då Thomas 
Olsson själv menar att han inte är det. 
 
Fullmäktige beslutar att han inte är jävig. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar, i första hand, att motionen återremitteras för 
utredning om ett system för en rimlig prissättning av skolresor, och i andra 
hand, bifall till motionen. 
 
Christer Törnell (KD) yrkar bifall till Thomas Olsons förslag om återremiss. 
 
Kurt Svensson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten görs av Kjell Kaså (C ) och Thomas Olson (FP). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att det finns tre 
förslag: kommunstyrelsens förslag, Thomas Olsons förslag om återremiss 
samt förslag om bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer först proposition på återremissförslaget och konstaterar att 
fullmäktige beslutat att frågan ska avgöras vid dagens möte. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och 
förslaget om bifall till motionen och konstaterar att kommunfullmäktige be- 
slutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Motionen avslås med hänvisning till kommunens skolskjutsregelmente,  
     gällande lagar och förordningar samt att skolskjuts inte ingår i elev- 
     pengen. 
 
2   Kommunfullmäktige konstaterar att friskolor i mån av plats kan köpa 
     platser till sina elever på de befintliga skolskjutssträckorna. 
  
____________________ 
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KF § 241 
 
KS § 399 
KSAU § 348 dnr KS 2009/291 
 
Medborgarförslag om djurparken 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Rickard Karlsson från 27 juli 2009 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 27 oktober 2009 SBN 

§ 94 
3. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 22 oktober 2009 SBN 

§ 96 
 
Rickard Karlsson, Åmål, har lämnat ett medborgarförslag om ideell drift av 
djurparken. 
 
Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden finner inga formella hinder att hyra ut marken, 
men kan inte ta något som helst ansvar för djur och djurhållning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare med anledning av minskade 
budgetförutsättningar valt att avveckla djurparksverksamheten och har inte för 
avsikt att åter starta upp verksamheten. Nämnden avböjer därmed erbjudandet 
om ideell drift av djurparken. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun ställer sig positiv till medborgarförslaget under 
förutsättning att detta inte medför kostnader eller minskade intäkter för 
kommunen samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning och bestämmelser kring till exempel djurhållning och 
miljö. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras sköta vidare hantering av ärendet. 

______________________ 
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Forts KF § 241 
 
Forts KS § 399 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun ställer sig positiv till medborgarförslaget under 
förutsättning att detta inte medför kostnader eller minskade intäkter för 
kommunen samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning och bestämmelser kring till exempel djurhållning och 
miljö. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras sköta vidare hantering av ärendet. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 41-46. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1  Åmåls kommun ställer sig positiv till medborgarförslaget under 
   förutsättning att detta inte medför kostnader eller minskade intäkter för 
   kommunen samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
   lagstiftning och bestämmelser kring till exempel djurhållning och miljö. 

 
2  Samhällsbyggnadsnämnden uppdras sköta vidare hantering av ärendet. 

______________________ 
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 KF § 242 447/2009,  448/2009  
 
Inkomna motioner 
 
Till dagens möte har två motioner har inkommit. 
 
Från Cecilia Gustafsson (S) angående förtida röstning vid Karlbergs- 
skolan bilaga ärende 7 a. 
 
Cecilia Gustafsson (S) presenterar sin motion. 
 
Från Michael Norén (S) angående byalagens möjlighet att vara remiss- 
instans, bilaga ärende 7 b. 
 
Michael Norén (S) presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
_____________ 
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KF § 243 445/2009 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Åmåls Kommun- 
fastigheter AB - Bengt Sundén (M) 
 
Bengt Sundén (M) hade i skrivelse av den 7 december 2009 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB från 
den 1 januari 2010. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Bengt Sundéns avsägelse. 
 
 
 
KF § 244 445/2009 
 
Fyllnadsval som ledamot i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB 
efter Bengt Sundén. 
 
Barbro Gustafsson (m) föreslår kommunfullmäktige att utse Johan Paulsson, 
Harhögen, 66291 Åmål, som ordinarie ledamot i styrelsen för Åmåls 
Kommunfastigheter AB efter Bengt Sundén för återstoden av innevarande 
mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Johan Paulsson som ledamot i styrelsen 
för Åmåls Kommunfastigheter AB från den 1 januari 2010 och för återstoden 
av innevarande mandatperiod. 
 
________________ 
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KF § 245 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson rapporterar från senaste möten med Fyrbodals  
kommunalförbund och Dalslandskommunernas kommunalförbund och vilka 
beslut och åtgärder som avhandlats där. 
 
KF § 246 
 
Meddelande 
 
En revisionsrapport om hantering av policydokument inom Åmåls kommun 
daterad 8 december 2009 har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie 
ordning (dnr 443/2009). 
 
KF § 247 
 
Avslutning 
 
Ordföranden tillönskar alla en God jul och Ett Gott Nytt År.  
 
Vice ordföranden tillönskar ordföranden en God jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
_____________ 
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