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Plats och Tid Stadshuset                          18.30-20.15 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Christer Törnell (KD)  och Tina Carlsson (V) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 5 maj 2010, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 56-73 
Irene Larsson                               Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Christer Törnell                           Tina Carlson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-04-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-05-05 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-05-27 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-04-28 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Ewa Arvidsson (S) x     

Birgitta Johansson (S) x      

Gustav Wennberg (S)   ---------------     

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)   Rune Holmström (S)  

Sahir al Dousari (S) x   (till kl 19.50, § 66, exkl beslut)     

Thomas Fridlund (C )   Emil Radanov (C)      

Karl-Erik Lundgren (C ) x   (till kl 19.50, § 66, exkl beslut)    

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 )   Sven Callenberg (C)     
Tina Carlson (V) x     

Barbro Gustafsson (M)  x    

Ulla Berne (M)                        Barbro Spjuth (M)   

Hans Elvingsson (M)   -------------------     

Kerstin Edvinsson (C ) x   

Kjell Lindstedt (S) x   

Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 56 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 57 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i  behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 58 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Christer Törnell 

(KD) och Tina Carlson (V). 

Justeringen sker på stadshuset onsdagen den 5 maj 2010, kl 14.00 

 

KF § 59 

 

Dagordning 

 

Ordföranden meddelar att till dagens möte har ett extra ärende lämnats från 

kommunstyrelsen om förändrad organisation för fastighetsfrågor och ställer 

frågan till kommunfullmäktige om ärendet kan behandlas vid dagens möte.  

Kommunfullmäktige medger att ärendet kan behandlas idag. 

Ordföranden beslutar att ärendet behandlas efter punkt 10 (alltså 10 b) på 

dagordningen. 

 

Två motioner har inkommit och behandlas dessa som punkt 11 på 

dagordningen. 

Punkt 12 på dagordningen utgår. 

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa ändringar. 

-------------------   

 

Kommunikatör Eva Nilsson som började sin anställning i kommunen den 19 

april lämnar en  presentation om sig och sin bakgrund. 

 

____________
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§ 60 

 

Information om Måkebergsprojektet 

 

Kjell Wester från Måkeberg AB och stadsarkitekt Susanne Andersson 

redogör för planerna med byggnation av bostäder på Måkeberg, bl a 

tidsplan och arkitektarbete samt svarar på frågor från ledamöterna. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

________________ 
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KF § 61 

 

KS § 66 

KSAU § 91 dnr KS 2010/49 

 

Huvudmannaskap för kollektivtrafiken 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Regionala Ägarrådet från 25 januari 2010. 

2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 23 mars 

2010 

 

Det regionala ägarrådet har under ett par års tid utrett, analyserat och disku-

terat olika framtidslösningar organisation, finansiering med mera. Rådet 

föreslår att Västra Götalandsregionen blir länstrafikansvarig och trafik-

huvudman, istället för som det idag är regionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götalandsregionen. 

 

Planeringsingenjören tillstyrker förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Västra Götalandsregionen från den första januari 2010 ska vara läns-

trafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala 

kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen enligt lag (1997:734) om 

ansvar för viss kollektiv persontrafik. 

 

2. Skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta. 

 

3. Villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

 

4. Kommunstyrelsens ordförande utses som Åmåls kommuns företrädare 

att i anslutning till Västtrafiks årsstämma säga upp gällande aktieavtal 

avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2010 och teckna nytt avtal 

med ovan nämnda inriktning. 

 

5. Åmåls kommun ställer sig bakom yttrandet från Fyrbodal att skatte-

växlingen påverkar Fyrbodals kommuner olika. Effekterna av en 

skatteväxling bör därför utjämnas under en 3-5-årsperiod. 

______________________ 
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Forts KF § 61 

 

Forts KS § 66 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kurt Svensson (C) yrkar att punkt 5 ändras till Åmåls kommun ställer sig 

bakom yttrandet från Fyrbodal att skatteväxlingen påverkar Fyrbodals 

kommuner olika. Åmåls kommun menar att effekterna av en skatteväxling 

därför bör utjämnas under minst en 5-årsperiod. 

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Kurt Svensson 

(C) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

dessa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Västra Götalandsregionen från den första januari 2010 ska vara läns-

trafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala 

kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen enligt lag (1997:734) om 

ansvar för viss kollektiv persontrafik. 

 

2. Skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta. 

 

3. Villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

 

4. Kommunstyrelsens ordförande utses som Åmåls kommuns företrädare 

att i anslutning till Västtrafiks årsstämma säga upp gällande aktieavtal 

avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2010 och teckna nytt avtal 

med ovan nämnda inriktning. 

 

5. Åmåls kommun ställer sig bakom yttrandet från Fyrbodal att skatte-

växlingen påverkar Fyrbodals kommuner olika. Åmåls kommun 

menar att effekterna av en skatteväxling därför bör utjämnas under 

minst en 5-årsperiod. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-8 

 

Planeringsingenjör Olle Andersson redogör för förslaget från Regionala 

Ägarrådet samt svarar på frågor från ledamöterna. 
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forts KF § 61 

 

 Christer Törnell (KD), Kurt Svensson (C) och Michael Karlsson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar  att: 

1   Västra Götalandsregionen från den första januari 2010 ska vara läns- 

     trafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala 

     kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen enligt lag (1997:734) om 

     ansvar för viss kollektiv persontrafik. 

 

2   Skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta. 

 

3   Villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan 

      kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

 

4   Kommunstyrelsens ordförande utses som Åmåls kommuns företrädare 

     att i anslutning till Västtrafiks årsstämma säga upp gällande aktieavtal 

     avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2010 och teckna nytt avtal 

     med ovan nämnda inriktning. 

 

5  Åmåls kommun ställer sig bakom yttrandet från Fyrbodal att skatte- 

    växlingen påverkar Fyrbodals kommuner olika. Åmåls kommun menar 

    att effekterna av en skatteväxling därför bör utjämnas under minst en 5- 

    årsperiod. 

 

_________________ 
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KF § 62 

 

KS § 77 

KSAU § 112 dnr KS 2010/93 

 

Åtgärdsplan för att hantera 2009 års underskott 

 

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. 

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson har fått i uppdrag att lämna förslag på olika 

tänkbara åtgärdsplaner (30 mars 2010 KSAU § 103). Ekonomichefen redogör 

för sitt uppdrag muntligen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2009 års underskott ska 

återställas med överskottet i 2010 års budget samt åtgärder för budgetåren 

2011 och 2012. Det budgeterade överskottet på 13 miljoner för år 2010 ska 

uppnås. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2009 års underskott ska 

återställas med överskottet i 2010 års budget samt åtgärder för budgetåren 

2011 och 2012. Det budgeterade överskottet på 13 miljoner för år 2010 ska 

uppnås. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 9. 

 

Kurt Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 62 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att 2009 års underskott ska återställas med 

överskottet i 2010 års budget samt åtgärder för budgetåren 2011 och 2012. 

Det budgeterade överskottet på 13 miljoner för år 2010 ska uppnås. 

 

_________________ 
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KF § 63 

 

KS § 70 dnr KS 2010/129 

KSAU § 95 dnr KS 2010/95 

 

Verksamhets- och tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och miljö-

nämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 22 februari 2010 BMN 

25 

2. Förslag till verksamhets- och tillsynsplaner och behovsutredning som 

inkom till kanslienheten 4 mars 2010 

 

Plan för verksamhet och tillsyn samt behovsutredning för bygg- och miljö-

nämnden 2010 föreligger.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan och 

tillsynsplan för bygg- miljönämnden 2010. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Förslag till verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden för år 2010 

som inkom till kanslienheten 13 april 2010 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden 19 november 2009 BMN § 

198  

 

Kurt Svensson (C) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhets-

plan för bygg- miljönämnden 2010. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns 200 000 kronor för 

strategiskt miljöarbete under ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 

2107. 

3. Kommunstyrelsen lägger tillsynsplan för bygg- miljönämnden till 

handlingarna. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svensson (C) yrkande.
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Forts KF § 63 

 

Forts KS § 70  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhets-

plan för bygg- miljönämnden 2010. 

 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns 200 000 kronor för 

strategiskt miljöarbete under ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 

2107. 

 

3. Kommunstyrelsen lägger tillsynsplan för bygg- miljönämnden till 

handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 10-21. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för bygg- 

och miljönämnden 2010. 

 

______________ 
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KF § 64 

 

KS § 71 

KSAU § 96 dnr KS 2010/361 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 18 februari 2010 VON 

10. 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 4 mars 

2010. 

 

Förslag till verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2010 föreligger.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2010. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2010. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 22-32, samt noterar att en 

felskrivning gjorts i texten på sidan 28, första stycket, avseende en siffra. 

 

Inlägg görs av Ewa Arvidsson (s) som noterar att  beträffande nämndens 

sammansättning har vissa ändringar skett sedan föregående år och som inte 

ändrats i planen för 2010. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden för 2010. 

 

Kommunfullmäktige överlämnar till vård- och omsorgsnämnden att korrigera 

planen redaktionellt i ovanstående påpekanden. 

___________________ 
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KF § 65 

 

KS § 67 

KSAU § 92 dnr KS 2010/36 

 

Revisionsrapport om instruktioner och rutiner för kreditkorts-

användning inom Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 22 januari  

2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 3 mars 2010 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman Deloitte 

granskat kommunens instruktioner och rutiner för kreditkortsanvändande. 

Kommunen rekommenderas bland annat att ta fram en skriftlig policy och att 

säkerställa att rese- och representationskostnader bokförs på ett korrekt sätt. 

 

Ekonomichefen skriver att kommunen har ett traditionellt kreditkort som 

används inom ramen för olika EU-projekt. Dessutom finns ett antal 

drivmedelskort. Ekonomichefen instämmer med revisionens rekommendation 

att samla kommunens riktlinjer kring kredit- och betalkort för att 

sammanställa en policy samt att systematisk uppföljning av rutiner sker via 

intern kontroll. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunens riktlinjer kring kredit- och betalkort ska samlas för att 

sammanställa en policy samt att systematisk uppföljning av rutiner ska 

ske via intern kontroll. 

 

2. Ekonomichefens tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisions-

rapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunens riktlinjer kring kredit- och betalkort ska samlas för att 

sammanställa en policy samt att systematisk uppföljning av rutiner ska 

ske via intern kontroll. 

 

2. Ekonomichefens tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisions-

rapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 
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forts KF § 65 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 33-46.  

 

Inlägg görs av Kurt Svensson (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna. 

 

___________________
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KF § 66 

KS § 68 

KSAU § 93 dnr KS 2010/63 

 

Revisionsrapport om del av budgetprocessen inom Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 10 februari 2010  

2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 8 mars 2010 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman Deloitte 

granskat del av kommunens budgetprocess. Kommunen rekommenderas 

bland annat att utveckla arbetet med flerårsöversikten. 

 

Ekonomichefen skriver att budgetprocessen är en del av ekonomi- och styr-

processen. Årets inleds med en aktivitetsplan för att klargöra vem som gör 

vad och när det ska utföras. Resursfördelningen föregås av ett arbete med 

nyckeltal och andra jämförelser kopplat till ambitionsnivåer och politiska 

prioriteringar. 

 

Ekonomichefen instämmer med revisionens rekommendation att utveckla 

flerårsöversikten så att även denna process liknar budgetprocessen för aktuellt 

budgetår.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation att 

utveckla flerårsöversikten så att även denna process liknar budget-

processen för aktuellt budgetår. 

 

2. Ekonomichefens tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisions-

rapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_____________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation att 

utveckla flerårsöversikten så att även denna process liknar budget-

processen för aktuellt budgetår. 

 

2. Ekonomichefens tjänsteskrivelse lämnas som svar på revisions-

rapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_____________________ 
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forts KF § 66 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 47-58.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna. 

 

_________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 17 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 67 

KS § 69 

KSAU § 94 dnr KS 2010/54 

 

Revisionsrapport om myndighetsutövning i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 3 mars 2010  

2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman och kommun-

sekreterare Irene Larsson från 16 mars 2010 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman Deloitte 

granskat myndighetsutövning inom Åmåls kommun. Kommunen rekommen-

deras bland annat att ta fram ett kommungemensamt reglemente för ärende-

hantering och ta fram en tidplan över det fortsatta införandet av ärendehan-

teringssystemet. 

 

Skribenterna föreslår att kommungemensamt reglemente för ärendehantering 

och tidplan över det fortsatta införandet av ärendehanteringssystemet tas fram 

när den del av organisationsförändringen som avser nämndadministrationen är 

genomförd. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation att ta 

fram kommungemensamt reglemente för ärendehantering och tidplan 

över det fortsatta införandet av ärendehanteringssystemet.  

 

2. Kommunutredarens och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse lämnas 

som svar på revisionsrapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_____________________  

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation att ta 

fram kommungemensamt reglemente för ärendehantering och tidplan 

över det fortsatta införandet av ärendehanteringssystemet.  

 

2. Kommunutredarens och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse lämnas 

som svar på revisionsrapporten. 

 

3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom 

 ______________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 18 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 67 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-78.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna. 

 

________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 68 

  

KS § 79 

POU § 19  64/2010 

 

Revisionsrapport om kommunens hantering av barnkonventionen 

 

Revisionsrapport från 10 februari 2010 behandlas. 

 

Revisionsfirman Deloitte har på uppdrag av kommunrevisionen granskat 

kommunens tillämpning av barnkonventionen. Kommunen rekommenderas 

att: 

 Vidta åtgärder för att säkerställa att all personal har kännedom och 

kunskap om barnkonventionen. Kommunen bör särskilt beakta att 

även den personal som i första hand inte arbetar med barnfrågor, men 

ändå fattar beslut som berör barn, omfattas av åtgärderna för att säker-

ställa kunskap och kännedom om kommunen. 

 Genomföra uppföljningar föra säkerställa att åtgärderna för personalen 

ger önskad effekt. 

 Införa ett samlat grepp för informationsinsatser om barnkonventionen 

och uppföljning av dessa. 

 

Revisionen önskar svar senast 28 april 2010. 

 

Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen lämnar följande svar till revisionen: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden och vård- 

och omsorgsnämnden redan idag aktivt arbetar med barnkonventionen i 

sitt dagliga arbete. Övriga nämnder uppmanas planera in ett informations-

tillfälle för personalen. En informationsinsats ska även planeras in för 

förtroendevalda för varje kommande mandatperiod, med start nästa 

mandatperiod. Barnkonventionen kan även behandlas av en tillfällig 

beredning under kommunfullmäktige. 

 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att meningen Övriga nämnder uppmanas planera in 

ett informationstillfälle för personalen byts ut mot meningen Personal- och 

organisationsutskottet uppmanas att planera in ett informationstillfälle för 

personalen vid övriga nämnder under punkt 1.  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 20 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 68 

Forts KS § 79 

 

Ordföranden ställer proposition på personal- och organisationsutskottets 

förslag tillsammans med Thomas Olsons (FP) ändringsyrkande och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen lämnar följande svar till revisionen: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden och vård- 

och omsorgsnämnden redan idag aktivt arbetar med barnkonventionen i 

sitt dagliga arbete. Personal- och organisationsutskottet uppmanas att 

planera in ett informationstillfälle för personalen vid övriga nämnder. En 

informationsinsats ska även planeras in för förtroendevalda för varje 

kommande mandatperiod, med start nästa mandatperiod. Barn-

konventionen kan även behandlas av en tillfällig beredning under 

kommunfullmäktige. 

 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 79-92.  

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna. 

 

________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 21 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 69 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet. bil. 93-94. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 

 

 

_______________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 22 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 70 

 

KS § 84 dnr KS 2009/137 

KSAU § 121 dnr KS 2010/160 

 

Förändrad organisation för fastighetsfrågor 

 

Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda kommunens fastighets-

förvaltning. Syftet är att få en effektiv fastighetsförvaltning för kommunens 

fastighetsinnehav. 

 

Kommunchefen har återrapporterat sitt uppdrag till kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. (2 mars 2010 KSAU § 80, 13 april 2010 KS 

§ 80) 

 

Kommunen avser att samarbeta med Säffle kommun om kommunalteknik (till 

exempel gator och vägar), lokalvård och fritidsfrågor. För att kunna gå in i 

samarbetet på lika villkor måste vissa verksamheter flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till andra nämnder. 

 

Som ett första steg i denna process flyttas ansvaret för samtliga 

fastighetsfrågor förutom idrottsanläggningar till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

 

1. Ansvaret för samtliga fastighetsfrågor förutom idrottsanläggningar 

flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från den 

1 maj 2010. 

 

2. Budgeten justeras i enlighet med punkt 1. 

 

3. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att 

inkomma med reviderade reglementen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

 

1. Ansvaret för samtliga fastighetsfrågor förutom idrottsanläggningar 

flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från den 

1 maj 2010. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 23 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 70 

forts KS § 84 

 

2. Budgeten justeras i enlighet med punkt 1. 

  

3. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att 

inkomma med reviderade reglementen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handling  i ärendet utdelad vid dagens möte, 

 bilaga ärende 10 b.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1  Ansvaret för samtliga fastighetsfrågor förutom idrottsanläggningar  

    flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från den  

    1 maj 2010. 

 

2   Budgeten justeras i enlighet med punkt 1. 

  

3   Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att  

     inkomma med reviderade reglementen. 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 24 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 71 155/2010, 156/2010 

 

Inkomna motioner 

 

Till dagens möte har två motioner inkommit: 

 

angående Åmål Fairtrade City 2011, etisk konsumtion – från Emil Radanov 

(C), bilaga ärende 11 a 

 

angående föreskrifter vid installation av luftvärmepumpar – från Laila Andrén 

(S), bilaga ärende 11 b. 

 

Emil Radanov och Laila Andrén presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktig beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

__________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-04-28 25 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 72 

 

Meddelanden 

 

En revisionsrapport om granskning av projekthantering, daterad 27 april 2010, 

har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie ordning. (Dnr 161/2010) 

 

Länsstyrelsen protokoll daterat 2010-04-16 om inspektion enligt 19 kap 

17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen, har inkommit 

till kommunfullmäktige. Inspektionen avsåg överförmyndarens verksamhet. 

 

KF § 73 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

____________________ 

 

 


