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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.35 
Beslutande Enl  bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 
Kommunsekreterare Irene Larsson 
Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Sven Martinsson (C) och Laila Andrén (S) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset,  fredag 29 januari 2010, kl 14.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 1-10 

Irene Larsson                                           Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Sven Martinsson                                   Laila Andrén 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2010-01-27 
Datum för 
anslags uppsättande 2010-01-29 

Datum för 
anslags nedtagande 2010-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-01-27 

 
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) 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)    
Sahir al Dousari (S) x        
Thomas Fridlund (C )   -------------      
Karl-Erik Lundgren (C ) x      
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP) x        
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x      
Leif Larsson (C ) x   
Ann-Louise Svensson (C ) x     
Helena Höög (C )    ---------------     
Tina Carlson (V)   ----------------    
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                        Barbro Spjuth (M) 
Hans Elvingsson (M)   Patrik Sandvall  (M)   
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 1 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, årets första, 
och förklarar detsamma öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 2 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 3 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sven Martinsson ( C)  
och Laila Andrén (S). 
 
Justeringen sker på stadshuset fredagen den 29 januari 2010, kl 14.00. 
 
KF § 4 
 
Dagordning 
 
En motion har inkommit och behandlas denna under punkt 3 på dag- 
ordningen. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
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KF § 5 
 
KS § 8 dnr KS 2009/458 
 
Nytt avgiftssystem inom äldreomsorgen samt taxa för 2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från16 december 2009 
VON § 124  

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Marianne Jadehill och ekonom 
Johan Andersson från 3 december 2009 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett valfrihetssystem inom 
hemtjänsten. I samband med detta behöver ett nytt avgiftssystem för 
hemtjänst- och omvårdnadsinsatser införas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. En timbaserad taxa införs i äldreomsorgen på 245 kronor per timme, 
dock max 1 694 kronor per månad (år 2010). Taxan kopplas till 
prisbasbeloppets utveckling (pb*0,0833)*0,06934, avrundat till 
närmsta femtal. 

 
2. Taxan är ett komplement till den taxa som kommunfullmäktige antog 

25 november 2009 KF § 203. 
 

3. Taxan gäller från och med 1 februari 2010. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-7. 
 
Laila Andrén (S) hänvisar till sidan 6 i underlaget, stycket om sambandet 
mellan för lågt pris och ökad efterfrågan av hemtjänstinsatser. Hon yrkar att 
detta inte skall vara ett hänsynstagande vid prissättning.  
  
Anne Sörqvist (C ), Ulla-Britt Johansson (C) och Kurt Svensson (C ) 
yrkar bifall till Laila Andréns förslag. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
finns: kommunstyrelsens förslag och Laila Andréns tilläggsförslag om 
ändring beträffande hänsynstagande vid prissättning. 
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forts KF § 5 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens och Laila Andréns förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1      En timbaserad taxa införs i äldreomsorgen på 245 kronor per timme, 
        dock max 1 694 kronor per månad (år 2010). Taxan kopplas till 
        prisbasbeloppets utveckling (pb*0,0833)*0,06934, avrundat till 
        närmsta femtal. 

 
2      Taxan är ett komplement till den taxa som kommunfullmäktige antog 
        25 november 2009 KF § 203. 
 
3      Taxan gäller från och med 1 februari 2010. 
 

       4      Sambandet mellan för lågt pris och ökad efterfrågan av  
               hemtjänstinsatser skall inte vara ett hänsynstagande vid prissättning.  
 
 
____________________ 
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KF § 6 
 
KS § 3 
KSAU § 370 dnr KS 2009/172 
 
Motion om tjänstledighet 
 
Följande dokument behandlas: 

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

2. Skrivelse från kommunchef Svante Melander och personalchef 
Jeanette Lämmel från 10 december 2009 

  
I motionen föreslås att alla anställda av Åmåls kommun erbjuds minst ett års 
tjänstledighet för att driva eget företag. 
 
Personal- och organisationsutskottet föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till att ärendet är reglerat i lag och i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Arbetsutskottet har gett kommunchefen i uppdrag utreda förutsättningarna för 
tjänstledighet i samband med start av eget företag och ta fram en policy för 
detta. Policyn ska bland annat reglera tjänstledighet vid start av konkurrerande 
verksamhet som till exempel kost- och städverksamhet och verksamhet inom 
valfrihetssystemet för hemtjänsten. (3 november 2009 KSAU § 335) 
 
Kommunchefen och personalchefen har tagit fram förslag till riktlinjer för 
tjänstledighet. Riktlinjerna innebär bland annat att anställda kan beviljas sex 
månaders tjänstledighet för att starta eget företag inom icke minskande 
verksamhet och valfrihetssystemet inom hemtjänsten. 
 
Gustav Wennberg (S) yrkar att motionen avslås. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Riktlinjer för tjänstledighet från Åmåls kommun antas. 
 
2. Därmed anses motionen vara besvarad. 

 
Gustav Wennberg (S) och Michael Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
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Forts KF § 6 
 Forts KS § 3 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) på följande ändringar i 
riktlinjerna: 

1. På sidan 3, stycke 3 ändras ordalydelsen i andra meningen till 
Ledigheten ska vara sammanhängande och får uppgå till tolv månader 
på heltid och får – enligt arbetsgivarens bedömning – inte innebära 
väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.  

 
2. På sidan 3, stycke 7 ändras ordalydelsen i de två första meningarna till 

Under sin tjänstledighet har arbetstagaren kvar sitt anställningsskydd. 
Det innebär att arbetstagaren inte får sägas upp eller avskedas på 
grund av att arbetstagaren ansöker om tjänstledighet.  

 
Michael Karlsson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anne Sörqvists 
(C) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Anne Sörqvists (C) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Riktlinjerna ska revideras enligt förslag från Anne Sörqvist (C) och 
överlämnas till kommunfullmäktige.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
• Riktlinjer för tjänstledighet från Åmåls kommun antas. 
 
• Därmed anses motionen vara besvarad. 

 
Gustav Wennberg (S), Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S) och Kjell 
Lindstedt (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 8-9, samt reviderad 
tjänsteskrivelse som lagts på bordet. 
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Forts KF § 6 
 
Michael Karlsson (S) yrkar avslag på förslaget. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten görs av Anne Sörqvist (C), Patrik Sandvall (M), 
Christer Törnell (KD), Kjell Lindstedt (S) och Kurt Svensson (C). 
 
Mötet ajourneras mellan kl 19.15 -  19.30. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger: kommunstyrelsens förslag och Michael Karlssons avslags- 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 
fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Riktlinjer för tjänstledighet från Åmåls kommun antas. 
 
• Därmed anses motionen vara besvarad. 
 

 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig: Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S), 
Gustav Wennberg (S), Michael Karlsson (S), Laila Andrén (S),  Mikael Norén 
(S), Cecilia Gustafsson (S), Annette Andersson (S), Sahir al Dousari (S), 
Kjell Lindstedt (S) och Birgit Karlsson (MP).  
___________________ 
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KF § 7 2010/42 
 
Inkommen motion 
 
Till dagens möte har en motion inkommit från Thomas Olson (FP) 
angående skolskjutsar. Bil ärende 3. 
 
Thomas Olson presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
KF § 8 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson  meddelar att något möte inte har varit sedan föregående full-
mäktigemöte men skall imorgon Dalslandskommunernas kommunalförbund  
ha sitt första möte för året. 
 
KF § 9 
 
Meddelande 
 
En revisionsrapport om granskning av kommunens upphandlingsrutiner, 
daterad 22 januari 2010, har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie 
ordning (dnr KS 35/2010). 
 
En revisionsrapport avseende instruktioner och rutiner för kreditkortsanvänd-
ning inom Åmåls kommun, daterad 22 januari 2010 har inkommit och 
kommer att behandlas i ordinarie ordning (dnr KS 36/2010). 
 
KF § 10 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
---------------------- 
Efter mötet diskuterar Parlamentariska gruppen tillsammans med ledamöterna 
i kommunfullmäktige  politisk organisation inför nästa mandatperiod. 
---------------------- 
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