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Plats och Tid Stadshuset                           18.30-20.35 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kommunsekr Irene Larsson 

Kommunutredare Ida Rådman 

Ekonomichef Fredrik Nilsson, § 33 

Vd Magnus Dalsbo, ÅKAB och ÅNAB, §§ 44-45 

Utses att justera Bengt Wallin (C) och Barbro Spjuth (M), Kurt Svensson (C) § 41 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 7 april 2010, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 29-55 
Irene Larsson                                  Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson, ej §  43                       Kerstin Edvinsson, § 43 

Justerande 
 

Bengt Wallin        Barbro Spjuth, ej § 41     Kurt Svensson, §41 

41  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-03-31 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-04-07 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-04-29 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-03-31 

 
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)   --------------      

Mikael Norén (S) x        

Sven Martinsson (C ) x      

Lisbeth Karlsson (C ) x       

Stellan Andersson (C ) x      

Cecilia Gustafsson (S) x  

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

Sahir al Dousari (S) x        

Thomas Fridlund (C )   Bengt Wallin (C)      

Karl-Erik Lundgren (C ) x      

Anne Sörqvist (C ) x   

Birgit Karlsson (MP) x      

Christer Törnell (KD) x      

Thomas Olson (FP)   Gun-Britt Larsson (FP)      

Leif Larsson (C ) x    

Ann-Louise Svensson (C ) x     

Helena Höög (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 § 29 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 30 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 31 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Wallin (C) och 

Barbro Spjuth (M). Kurt Svensson (C) justerare under § 41 

 

Justeringen sker på stadshuset onsdagen den 7 april 2010, kl 14.00. 

 

KF § 32 

 

Dagordning 

 

Ärende 16 stryks från dagordningen för komplettering. 

Ärende 22, Årsredovisning 2009 för Åmåls Kommunfastigheter och ärende 

23, Årsredovisning 2009 för Fastighetsbolaget Åmåls Nygård AB, läggs in 

efter punkt 11 och  förskjuts behandlingen av ärendena därefter. 

Ett medborgarförslag har inkommit till dagens möte och behandlas detta 

således som punkt 21. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa ändringar. 
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KF § 33 

 

KS § 52 

KSAU § 72 dnr KS 2010/85 

 

Årsredovisning för Åmåls kommun år 2009 

 

Årsredovisning för Åmåls kommun 2009 behandlas. Dokumentet inkom till 

kanslienheten 2010-02-25. 

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson berättar om årsredovisningen och svarar på frå-

gor. 

 

Kommunens resultaträkning för 2009 visar ett underskott på 6 916 000 kro-

nor, vilket innebär att balanskravet inte är uppfyllt. Enligt budgeten skulle ett 

överskott på 1 758 000 kronor ha redovisats.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte berättar ekonomichef Fredrik Nilsson om 

årsredovisningen och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 

2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

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

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för årsredovisningen 2009 och 

presenterar bl a olika nyckeltal och gör kostnadsjämförelser mellan 

kommunens kostnadsnivå och  standardkostnader i riket samt svarar på frågor. 

 

Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S) och Barbro Gustafsson (M)  yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 33 

 

Inlägg i debatten görs av Christer Törnell (KD)  och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 2009 samt 

fastställa balansräkningen. 

 

_________________ 
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KF § 34 

 

Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 2009 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-20. 

 

Rolf B Andersson, för revisorerna, kommenterar revisionsberättelsen och 

granskningsrapporten, och enligt revisionsberättelsen tillstyrkes ansvarsfrihet 

för kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda avseende 

år 2009. 

 

Inlägg görs av Anne Sörqvist (C) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen för 2009. 

 

_______________ 
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KF § 35 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Kurt Svensson (C), Ulla-Britt Johansson (C), Kjell Kaså (C),  Stellan 

Andersson (C), Anne Sörqvist (C),  Leif Larsson (C),  Christer Törnell (KD), 

Gustav Wennberg (S), Birgitta Johansson (S), Ewa Arvidsson (S),   Michael 

Karlsson (S), Cecilia Gustafsson (S), Kjell Lindstedt (S), Birgit Karlsson 

(MP) och Barbro Gustafsson (M). 

 

________________ 
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KF § 36 

 

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnderna avseende år 2009 

 

Under 2009 har Åmåls kommun haft två olika barn- och utbildnings- 

nämnder, dels mellan 1 januari 2009-30 september 2009 och dels mellan 

1 oktober 2009-31 december 2009. 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildnings- 

nämnderna och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- 

och utbildningsnämnderna och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnderna och 

dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Kjell Kaså (C), Ann-Louise Svensson (C), Gun-Britt Larsson (FP)  

och Michael Karlsson (S). 

 

_________________ 
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KF § 37 

 

 Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 

och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- 

och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Sven Martinsson (C), Karl-Erik Lundgren (C) och Birgitta Johansson (S). 

 

_________________ 
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KF § 38 

 

Ansvarsfrihet för gymnasienämnden till och med 30 september 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för gymnasienämnden 

och dess enskilda förtroendevalda avseende verksamheten till och med 30 

september 2009 då nämnden upphör. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

gymnasienämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja gymnasienämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende verksamheten till och med 30 

september 2009. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD) och Michael Karlsson (S). 

 

____________________ 
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KF § 39 

 

Ansvarsfrihet för kulturnämnden avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för kulturnämnden 

och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kulturnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja kulturnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Lisbeth Karlsson (C) och Kerstin Edvinsson (C). 

 

___________________ 
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KF § 40 

 

Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för samhällsbyggnads-

nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Ulla-Britt Johansson (C), Leif Larsson (C),  Barbro Gustafsson (M), Kjell 

Lindstedt (S) och Mikael Norén (S)  

 

______________________ 
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KF § 41 

 

Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgs- 

nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för vård- 

och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Anne Sörqvist (C), Ann-Louise Svensson (C), Ewa Arvidsson (S), Cecilia 

Gustafsson (S) Tina Carlson (V), Barbro Spjuth (M) och Ulla Berne (M). 

 

Denna paragraf justeras av Kurt Svensson (C). 

 

_________________ 
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KF § 42 

 

Ansvarsfrihet för valnämnden avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden 

och dess enskilda förtroendevalda avseende 2009 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

valnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Stellan Andersson (C) och Cecilia Gustafsson (S) 

 

________________ 
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KF § 43 

 

Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda 

avseende år 2009 

 

Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen 

Arvodesberedning och  enskilda förtroendevalda avseende 2009 års 

verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

Arvodesberedningen samt enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Arvodesberedningen  samt enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2009 års verksamhet. 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 

 

Anne Sörqvist (C), Christer Törnell (KD), Kjell Lindstedt (S) Leif Aronsson 

(C),  Cecilia Gustafsson (S), Tina Carlson (V), Gun-Britt Larsson (FP) och 

Birgit Karlsson (MP). 

 

Under denna paragraf tjänstgör Kerstin Edvinsson (C) som ordförande.   

 

___________________ 
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KF § 44 

 

KS § 44 KS 2010/116 

 

Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB för 2009 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Åmåls kommunfastigheter AB:s årsstämma 23 mars 

2010 

2. Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2009. 

3. Revisionsberättelse från 11 mars 2010. 

 

Resultatet för Åmåls kommunfastigheter 2009 är 1 313 000 kronor. Under 

verksamhetsåret har bland annat en nybyggnation av restaurangkök och 

renovering av Karlbergsgymnasiets aula genomförts. 

 

Revisionen konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag 

och god redovisningssed. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga ärende 22 samt 

protokoll, KS § 44, utdelat vid dagens möte. 

 

Verkställande direktören vid ÅKAB, Magnus Dalsbo, redogör för verk-

samheten under det gångna året vid ÅKAB och de arbeten som utförts inom 

bolaget, samt svarar på frågor från Stellan Andersson (C ), Christer Törnell 

(KD) Michael Karlsson (S) och Kurt Svensson (C ). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma till 

handlingarna. 

 

 

__________________
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KF § 45 

 

KS § 45 KS 2010/117 

 

Årsredovisning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB för 2009 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB:s årsstämma 23 

mars 2010 

2. Årsredovisning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2009 

3. Revisionsberättelse från 11 mars 2010. 

 

Resultatet för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2009 är minus 516 000 

kronor. Under verksamhetsåret har bolagets fastighet hyrts ut till Hull 

Manufactures Scandinavia AB. 

 

Revisionen konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag 

och god redovisningssed. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga ärende 23 samt 

protokoll, KS § 45, utdelat vid dagens möte. 

 

Verkställande direktören vid ÅNAB, Magnus Dalsbo, redogör för verk-

samheten under det gångna året och om bolagets resultat. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma till 

handlingarna. 

 

____________________ 

 

 

Mötet ajourneras mellan kl 19.55 – 20.15
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KF § 46 

 

KS § 59 KS 2010/93 

 

Regler kring ett ekonomiskt underskott och balanskrav 

 

Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 2 mars 2010 behandlas. 

 

Ekonomichefen skriver att om en kommun får ett negativt resultat ska 

resultatet återställas inom tre år. En åtgärdsplan ska reglera hur återställandet 

ska ske. Denna åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige senast månaden 

efter att bokslutet behandlas av fullmäktige. 

 

Eftersom Åmåls kommuns resultat för 2009 är negativt och bokslutet 

behandlas av kommunfullmäktige under mars månad innebär det att en 

åtgärdsplan ska antas senast under april månad. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 21-23. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma till  

handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen uppmanas inkomma till nästa fullmäktigemöte med förslag 

till  åtgärdsplan. 

 

__________________
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KF § 47 

 

KS § 53 

KSAU § 73 dnr KS 2010/83 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden  år 2010 

 

 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2010-02-22, BUN § 15 

med förslag till verksamhetsplan för 2010 behandlas. 

 

Verksamhetsplanen presenterar barn- och utbildningsnämndens olika 

verksamheter och den verksamhet som planeras under 2010. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

barn- och utbildningsnämnden för år 2010. 

_________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

barn- och utbildningsnämnden för år 2010. 

______________________ 

                                            

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 24-35. 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD) 

och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för barn- och utbildnings-

nämnden för år 2010. 

 

_______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 20 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 48 

 

KS § 54 

KSAU § 74 dnr KS 2010/84 

 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden  år 2010 

 

  

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2010-02-15, BUN § 18 

med förslag till verksamhetsplan för 2010 behandlas. 

 

Verksamhetsplanen presenterar samhällsbyggnadsnämndens olika 

verksamheter och den verksamhet som planeras under 2010. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

samhällsbyggnadsnämnden för år 2010. 

_________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

samhällsbyggnadsnämnden för år 2010 

______________________ 

                                            

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 36-61. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 

för år 2010. 

 

____________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 21 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 49 

 

KS § 44 

KSAU § 50 dnr KS 2009/443 

 

Revisionsrapport om hantering av policydokument i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 8 december 2009. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman och 

kommunsekreterare Irene Larsson från 11 januari 1010. 

 

Revisionsfirman Deloitte har på uppdrag av kommunrevisionen granskat 

kommunens hantering av kommunövergripande policydokument. Rapporten 

visar att det inte finns någon tydlig struktur för hantering av policydokument i 

kommunen. Vissa styrdokument är aldrig reviderade och inaktuella, men 

gäller fortfarande. Vissa är dokument är inte kända i organisationen, vissa är 

bara kända i några förvaltningar. Dessutom finns ingen tydlig definition som 

klargör skillnaden mellan till exempel en policy och ett reglemente. 

 

Kommunrevisionen rekommenderar därför kommunen att: 

 

 Klargöra ett policydokuments definition och syfte samt klargöra hur 

dokumentet ska utformas. Detta bör också gälla andra typer av 

styrdokument i kommunen. 

 

 Skapa en tydlig struktur för vad som gäller avseende implementering, 

uppföljning och revidering av policydokument. Detta för att hålla 

dokumenten uppdaterade och aktuella. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna skrivelse från kommunutredaren 

och kommunsekreteraren som svar på revisionsrapporten. 

 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 22 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

 

Forts KF § 49 

 

Forts KS § 44 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna skrivelse från kommunutredaren 

och kommunsekreteraren som svar på revisionsrapporten. 

 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

3. Kommunstyrelsen konstaterar att det ligger i kommunchefens uppdrag 

att likrikta nämndernas styrdokument och rapporter som till exempel 

verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Detta ska ske i samråd 

med den parlamentariska gruppen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 62-78. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

______________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 23 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 50 

 

KS § 42 

BB § 6 dnr KS 2010/46 

 

Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2011 års driftsbudget 
 

Diskussion förs kring resursfördelning för 2011 års driftsbudget. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

preliminära resursfördelning för nämnderna år 2011 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 700 

Kommunstyrelsen  50 500 

Bygg- och miljönämnden 1 600 

Kulturnämnden   13 000 

Samhällsbyggnadsnämnden 41 000 

Barn- och utbildningsnämnden 236 000 

Vård- och omsorgsnämnden 257 060 

Summa  600 860 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kurt Svensson (C) yrkar att resursfördelning ändras så att 

kommunfullmäktige ges 1 520 000 och kommunstyrelsen 50 320 000 kronor. 

 

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons (C) yrkande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

preliminära resursfördelning för nämnderna år 2011 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 520 

Kommunstyrelsen  50 320 

Bygg- och miljönämnden 1 600 

Kulturnämnden   13 000 

Samhällsbyggnadsnämnden 41 000 

Barn- och utbildningsnämnden 236 000 

Vård- och omsorgsnämnden 257 060 

Summa  600 500 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 24 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

 

forts KF § 50 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, KS § 42, bilaga, utdelad vid 

dagens möte. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning för 

nämnderna år 2011 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 520 

Kommunstyrelsen  50 320 

Bygg- och miljönämnden 1 600 

Kulturnämnden   13 000 

Samhällsbyggnadsnämnden 41 000 

Barn- och utbildningsnämnden 236 000 

Vård- och omsorgsnämnden 257 060 

Summa  600 500 

 

________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 25 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 51 

 

KS § 43 dnr KS 2010/46 

 

Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2011 års 

investeringsbudget 
 

Diskussion förs kring resursfördelning för 2011 års investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

preliminära resursfördelning för nämnderna år 2011 (i tusen kronor): 

   

Kommunstyrelsen   600 

Bygg- och miljönämnden 0 

Kulturnämnden   200 

Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 500 

Summa  14 800 

 

Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, KS § 43, bilaga, utdelad vid 

dagens möte. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning för 

nämnderna år 2011 (i tusen kronor): 

   

Kommunstyrelsen   600 

Bygg- och miljönämnden 0 

Kulturnämnden   200 

Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 500 

Summa  14 800 

 

Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 

______________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-31 26 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 KF § 52 113/2010 

 

Inkommet medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att ett medborgarförslag angående kollektivtrafik på 

landsbygden har inkommit från Birger Ohlsson, Mo,  Åmål   och Anita 

Svensson, Mo Åmål.  Bil. ärende 19. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning.  

 

 

KF § 53 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Kurt Svensson redogör för vad som avhandlats och beslutats vid möte med 

Kommunalförbundet Fyrbodal  och Kjell Kaså rapporterar från senaste mötet 

med Dalslandskommunernas Kommunalförbund. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

KF § 54 

 

Meddelanden 

 

Två skrivelser har inkommit från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 

daterade 12 mars 2010 och 16 mars 2010, båda ställda till kommunfull-

mäktige, och båda skrivelserna handlar om vindkraft. 

Skrivelserna finns att ta del av för ledamöterna. 

 

KF § 55 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

________________ 


