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Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.45 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Stellan Andersson (C) och Birgitta Johansson (S) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 3 mars 2010, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 11-28 
Irene Larsson                                Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Stellan Andersson                        Birgitta Johansson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-02-24 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-03-03 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-03-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-02-24 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Ewa Arvidsson (S) x     

Birgitta Johansson (S) x      

Gustav Wennberg (S)   Rune Holmström (S)     

Kurt Svensson (C ) x   från kl 18.35, fr o m ärende 2, § 16   

Ulla-Britt Johansson (C )   -----------------      

Kjell Kaså (C )   Birol Iakoubov (C )   

Michael Karlsson (S) x   

Laila Andrén (S) x       

Mikael Norén (S) x        

Sven Martinsson (C ) x      

Lisbeth Karlsson (C ) x  från kl 18.50, del av ärende 3, inkl beslut, § 17     

Stellan Andersson (C ) x      

Cecilia Gustafsson (S) x  

Joakim Karlsson (S)   ---------------------  

Sahir al Dousari (S) x        

Thomas Fridlund (C )   Bengt Hansson (C )      

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 )   

Ann-Louise Svensson (C ) x     

Helena Höög (C )    Anelia Dotcheva (C )     
Tina Carlson (V) x     

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 § 11 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 12 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 13 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stellan Andersson 

(C) och Birgitta Johansson (S). 

  

Justeringen sker på stadshuset onsdagen den 3 mars 2010, kl 14.00. 

 

KF § 14 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har en motion inkommit och behandlas den under punkt 

11. 

 

Utsänd dagordning fastställes därmed.
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KF § 15 

 

KS § 26 

KSAU § 30 dnr KS 2010/14 

 

Ej verkställda investeringar 2010 (tilläggsbudget) 

 

Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson som inkom till kanslienheten 28 

januari 2010 behandlas. 

 

Varje år tilldelas nämnderna en investeringsbudget, men vissa investeringar 

blir av olika anledningar inte verkställda eller slutförda. Nu ansöker 

nämnderna om tillåtelse att genomföra dessa investeringar under år 2010. 

Sammanlagt handlar det om 4,9 miljoner kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 

verkställda investeringar från 2009 års investeringsbudget tillförs 2010 

års investeringsbudget.  

 

2. Även investeringar som godkänts tidigare än 2009 får tillföras 2010 

års investeringsbudget eftersom en fullgod motivering lämnats. Om 

investeringarna inte genomförs under år 2010 får berörd nämnd ta med 

dessa i sitt äskande om investeringar i 2011 års budgetarbete. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 

verkställda investeringar från 2009 års investeringsbudget tillförs 2010 

års investeringsbudget.  

 

2. Även investeringar som godkänts tidigare än 2009 får tillföras 2010 

års investeringsbudget eftersom en fullgod motivering lämnats. Om 

investeringarna inte genomförs under år 2010 får berörd nämnd ta med 

dessa i sitt äskande om investeringar i 2011 års budgetarbete. 

______________________ 

 

 

  

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-02-24 5 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 15 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-2. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

1    Kommunfullmäktige besluta att godkänna att ej verkställda 

      investeringar från 2009 års investeringsbudget tillförs 2010 års 

      investeringsbudget.  

 

2   Även investeringar som godkänts tidigare än 2009 får tillföras 2010 års 

     investeringsbudget eftersom en fullgod motivering lämnats. Om 

     investeringarna inte genomförs under år 2010 får berörd nämnd ta med 

     dessa i sitt äskande om investeringar i 2011 års budgetarbete. 

______________________ 
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KF § 16 

 

KS § 27 

KSAU § 31 dnr KS 2009/147 

 

Hantering av underskott på grund av stora mängder snö 

 

Samtal förs med förvaltningschef Tommy Jingfors om de stora mängder snö 

som har kommit under december och januari, och de kostnader som detta 

medför inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för vinterväghållning. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

samhällsbyggnadsnämnden tillstånd överskrida budgeten för 

vinterväghållning, verksamhet 2401, med 600 000 kronor under år 2010 på 

grund av stora mängder snö.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

samhällsbyggnadsnämnden tillstånd överskrida budgeten för 

vinterväghållning, verksamhet 2401, med 600 000 kronor under år 2010 på 

grund av stora mängder snö.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Ulla Berne (M), Thomas Olson (FP) och ordföranden 

Leif Aronsson (C ). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden tillstånd 

överskrida budgeten för vinterväghållning, verksamhet 2401, med 600 000 

kronor under år 2010 på grund av stora mängder snö.  

 

________________ 
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KF § 17 

 

KS § 28 

KSAU § 32 dnr KS 2009/210 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen år 2010 

 

Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år 2010 behandlas. 

 

Verksamhetsplanen presenterar kommunstyrelsens olika verksamheter och 

den verksamhet som planeras under år 2010. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Verksamhetsplanen revideras och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen för år 2010. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen för år 2010. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 4-17. 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M) och  Kurt Svensson (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsen 

för år 2010. 

 

_________________ 
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KF § 18 

 

KS § 29 

KSAU § 33 dnr KS 2010/38 

 

Verksamhetsplan för kulturnämnden år 2010 

 

Förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden år 2010 behandlas. 

 

Verksamhetsplanen presenterar kulturnämndens olika verksamheter och den 

verksamhet som planeras under år 2010. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kulturnämnden för år 2010. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kulturnämnden för år 2010. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 18-37. 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M), Lisbeth Karlsson (C ), Kurt Svensson 

(C ), Christer Törnell (KD) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att anta verksamhetsplan för kulturnämnden för 

år 2010. 

______________________ 
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KF § 19 

 

KS § 31 

KSAU § 35 dnr KS 2010/45 

 

Ändring av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige  

 

Skrivelse från arvodesberedningen från 28 januari 2010 behandlas. 

 

Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Antalet mandat i kommunfullmäktige ökas till 35 från och med den 

mandatperiod som inleds år 2010. 

2. Detta får också ses som en avsiktsförklaring att införa tillfälliga 

beredningar under kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet konstaterar att förslaget inte nämner antalet ersättare i 

kommunfullmäktige och förutsätter att arvodesberedningen därmed vill ha 

oförändrad uträkningsmodell. Detta innebär att antalet ersättare i 

kommunfullmäktige ska utgöra hälften av det antal som varje parti får i 

kommunen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill ställa sig bakom 

arvodesberedningens förslag och konstaterar att så är fallet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och överlämnar det till 

kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-39. 

 

Inlägg görs av Christer Törnell (KD). 
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forts KF § 19 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt arvodesberedningen förslag att: 

1   Antalet mandat i kommunfullmäktige ökas till 35 från och med den 

     mandatperiod som inleds år 2010. 

 

2   Detta får också ses som en avsiktsförklaring att införa tillfälliga 

     beredningar under kommunfullmäktige. 

 

3   Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska utgöra hälften av det 

     antal som varje parti får i kommunen, alltså en oförändrad uträk- 

     ningsmodell. 

 

 ______________________ 
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KF § 20 

 

KS § 21 

KSAU § 2 dnr KS 2007/191 

 

Motion om pensionsskuld och finansiella mål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (M) från 18 maj 2007 

2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 28 december 

2009 

 

Håkan Sandberg (M) föreslår i sin motion att kommunens finansiella mål ska 

lyda I årets resultat bör man minst avsätta 0,5 procent av driftsbudgetens 

balansomslutning. Det överskottet ska i första hand användas till partiell 

inlösen av pensionsutfästelse. 

 

Ekonomichefen skriver att kommunfullmäktige har antagit nya finansiella 

mål. Eftersom de två första av de nya finansiella målen i stort överensstämmer 

med motionärens förslag föreslår ekonomichefen att motionen avslås. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

Eftersom de två första av de nuvarande finansiella målen i stort 

överensstämmer med motionärens förslag avslås motionen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar att orden avslås motionen byts ut mot anses vara 

besvarad i kommunfullmäktiges motionssvar. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 

arbetsutskottets och Ulf Hanståls (M). Ordföranden ställer proposition på 

förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet Ulf Hanståls 

(M) förslag.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Eftersom de två första av de nuvarande finansiella målen i stort 

överensstämmer med motionärens förslag anses motionen vara besvarad. 

______________________ 
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forts KF § 20 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 40-42. 

 

Kurt Svensson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Eftersom de två första av de nuvarande finansiella målen i stort 

överensstämmer med motionärens förslag anses motionen vara besvarad. 

______________________ 
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KF § 21 

 

KS § 22 

KSAU § 3 dnr KS 2009/448 

 

Motion om byalagens möjligheter att vara remissinstans 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Mikael Norén (S) från 14 december 2009 

2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 11 januari 

2010 

 

Mikael Norén (S) vill att det skyndsamt tillsätts en utredning om byalagens 

möjligheter att i större utsträckning vara en aktiv remissinstans. 

 

Kommunutredaren föreslår att kommunfullmäktige lämnar följande 

motionssvar: Åmåls kommun ställer sig positiv till att remittera ärenden till 

utomstående organisationer. Motionen avslås dock eftersom varje nämnds 

ordförande redan i dag har möjlighet att använda sig av remissinstanser för 

beredning av ärenden i den utsträckning han eller hon önskar. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Åmåls kommun ställer sig positiv till att remittera ärenden till utomstående 

organisationer. Motionen avslås dock eftersom varje nämnds ordförande 

redan i dag har möjlighet att använda sig av remissinstanser för beredning av 

ärenden i den utsträckning han eller hon önskar. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne att kommunfullmäktige ska lämna 

följande motionssvar: Kommunfullmäktige lämnar en uppmaning till nämnder 

och styrelser att beakta möjligheten att remittera ärenden till byalag och 

andra intressenter som en del i beredningen. Därmed anses motionen vara 

besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna en uppmaning till 

nämnder och styrelser att beakta möjligheten att remittera ärenden till byalag 

och andra intressenter som en del i beredningen. Därmed anses motionen vara 

besvarad. 

______________________ 
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forts KF § 21 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 43-46. 

 

Kurt Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Michael Norén (S) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna en uppmaning till nämnder och 

styrelser att beakta möjligheten att remittera ärenden till byalag och andra 

intressenter som en del i beredningen. Därmed anses motionen vara besvarad. 

 

_______________ 
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KF § 22 

 

KS § 23 

KSAU § 4 dnr KS 2009/167 

 

Motion om centralt möbellager 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Laila Andrén (S) från 27 april 2009 

2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 7 januari 

2010 

 

Laila Andrén (S) vill att möjligheterna till att införa ett centralt 

möbel/materiallager för Åmåls kommun utreds. Utredningen ska bland annat 

innefatta förslag på vem/vilka som kan ta ansvar för detta. 

 

Kommunutredaren konstaterar att det idag inte finns någon central hantering 

av möbler och inte heller enhetliga riktlinjer kring standard för kontorsmöbler. 

Kommunens årliga kostnader för möbelinköp ligger mellan 600 000 och 

800 000 kronor exklusive moms.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Ett centralt möbellager för kommunen ska införas med start i 2011 års 

verksamhet. Syftet är att minska kommunens kostnader inköp av 

kontorsmöbler och öka kommunens standard på kontorsmöbler. Detta 

är under förutsättning att verksamheten i sin helhet beräknas innebära 

en minskning av kommunens utgifter. Kommunchefen får besluta om 

organisatorisk placering.  

 

2. Personalenheten uppmanas att ta fram riktlinjer för kontorsmöbler och 

arbetsplatser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att se över möjligheten till en 

kommungemensam alternativt Dalslandsgemensam upphandling för 

inköp av möbler. 

 

4. Därmed anses motionen vara besvarad. 

______________________ 
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forts KF § 22 

 

Forts KS § 23 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ett centralt möbellager för kommunen ska införas med start i 2011 års 

verksamhet. Syftet är att minska kommunens kostnader inköp av 

kontorsmöbler och öka kommunens standard på kontorsmöbler. Detta 

är under förutsättning att verksamheten i sin helhet beräknas innebära 

en minskning av kommunens utgifter. Kommunchefen får besluta om 

organisatorisk placering.  

 

2. Personalenheten uppmanas att ta fram riktlinjer för kontorsmöbler och 

arbetsplatser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att se över möjligheten till en 

kommungemensam alternativt Dalslandsgemensam upphandling för 

inköp av möbler. 

 

4. Därmed anses motionen vara besvarad. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 47-52. 

 

Laila Andrén (S) yrkar att en ändring ska göras i kommunstyrelsens förslag i 

texten under punkt 1, första raden till, ”start snarast, dock senast i 2011 års”. 

 

Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag finns, 

kommunstyrelsens förslag och Laila Andréns tilläggsförslag om ändring i 

texten. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 

erar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer han proposition på tilläggsförslaget och konstaterar att 

kommunfullmäktige bifallit detta. 
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forts KF § 22 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1   Ett centralt möbellager för kommunen ska införas med start snarast, 

     dock senast i 2011 års verksamhet. Syftet är att minska kommunens 

     kostnader inköp av kontorsmöbler och öka kommunens standard på 

     kontorsmöbler. Detta är under förutsättning att verksamheten i sin 

     helhet beräknas innebära en minskning av kommunens utgifter. 

     Kommunchefen får besluta om organisatorisk placering.  

 

2   Personalenheten uppmanas att ta fram riktlinjer för kontorsmöbler och 

     arbetsplatser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

3   Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att se över möjligheten till en 

     kommungemensam alternativt Dalslandsgemensam upphandling för 

     inköp av möbler. 

 

4   Därmed anses motionen vara besvarad. 

______________________ 
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KF § 23 

 

KS § 24 

KSAU § 5 dnr KS 2009/92 

 

Motion om friskola på Västermalm 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (FP) som inkom till kanslienheten 25 

februari 2009 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson från 13 

november 2009 

3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 9 december 2009 

BUN § 123 

 

Thomas Olson (FP) föreslår i sin motion att Västermalmskolan senast 

höstterminen 2010 överlåts i annan driftsform än kommunal. 

 

Förvaltningschefen skriver att Västermalmsskolan stängdes från och med 

höstterminen 2009 och att lokalerna sedan dess använts av 

Kristinebergsskolan för verksamhet för elever i särskilt behov av stöd. I 

utredningen Skolan 2010 föreslås att Nolbys förskola flyttas till Västermalm. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar behålla Västermalmsskolans lokaler i 

kommunal regi så länge behov föreligger och föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås eftersom barn- och utbildningsnämnden vill bedriva 

kommunal verksamhet i Västermalmsskolans lokaler. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås eftersom barn- och utbildningsnämnden vill bedriva 

kommunal verksamhet i Västermalmsskolans lokaler. 

______________________ 
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forts KF § 23 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 53 -56. 

 

Thomas Olson (FP) och Tina Carlson (VP) yrkar bifall till motionen. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Thomas Olsons yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 

fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås eftersom barn- och 

utbildningsnämnden vill bedriva kommunal verksamhet i Västermalms-

skolans lokaler. 

 

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig Tina Carlson (V) och Thomas Olson (FP). 

 

________________ 
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KF § 24 

 

KS § 30 

KSAU § 34 dnr KS 2009/373 

 

Motion kring gratis mjukvara till datasystem 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Patrik Sandvall (M) från 23 oktober 2009 

2. Tjänsteskrivelse från it-chef Pontus Karlsson från 8 december 2009 

 

Patrik Sandvall (M) föreslår i sin motion: 

 Att vid upphandlingar av it-lösningar kräva kompabilitet med 

gratisalternativ till Microsoft Office, i den mån det är möjligt. 

 Att undersöka hur vi kan samarbeta med andra kommuner genom 

kommunalförbund och Sveriges kommuner och Landsting för att få 

system kompatibla med alternativ till Microsoft Office. 

 

It-chefen föreslår att motionen tillstyrks, och att kommunen kräver 

kompabilitet för alternativa officeprogram, när det är möjligt och inte 

begränsar kommunens upphandling. Han ser också med fördel att kommunen 

samarbetar med andra kommuner och SKL i frågan. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

IT-chefen uppmanas att ta upp driva och frågan om krav/önskemål om 

kompatibilitet för alternativa officeprogram vid revidering av den 

Dalslandsgemensamma it-policyn. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar följande yttrande: 

 

Motionen tillstyrks och Åmåls kommun kommer därmed att kräva 

kompatibilitet för alternativa officeprogram, när det är möjligt och inte 

begränsar kommunens upphandling och användande av program.  

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar följande yttrande: 
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forts KF § 24 

 

forts KS § 30 

 

Motionen tillstyrks och Åmåls kommun kommer därmed att kräva 

kompatibilitet för alternativa officeprogram, när det är möjligt och inte 

begränsar kommunens upphandling och användande av program.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 57 - 59. 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lämnar följande yttrande: 

Motionen tillstyrks och Åmåls kommun kommer därmed att kräva 

kompatibilitet för alternativa officeprogram, när det är möjligt och inte 

begränsar kommunens upphandling och användande av program.  

 

_____________________ 
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KF § 25 KS 2010/81 

 

Inkommen motion 

 

Till dagens möte har en motion inkommit från Thomas Olson (FP) 

angående enhetstaxa i barnomsorgen. bil ärende 11. 

 

Thomas Olson presenterar sin motion. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

KF § 26 

 

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. 

 

Han rapporterar även från möte med ledningsgruppen inom arbetsmarknads- 

området (Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Årjäng och Åmål). 

 

 

KF § 27 

 

Meddelande 

 

En revisionsrapport om granskning av ansvarsutövande, daterad 10 februari 

2010, har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie ordning. 

(Dnr 62/2010). 

 

En revisionsrapport om granskning av del av budgetprocessen, daterad 

10 februari 2010, har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie ordning. 

(Dnr 63/2010). 

 

En revisionsrapport om granskning av kommunens tillämpning  av barn- 

konventionen, daterad 10 februari 2010, har inkommit och kommer att 

behandlas i ordinarie ordning. 

(Dnr 64/2010). 
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KF § 28 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

______________________ 

 

 

 

 


