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Plats och Tid Stadshuset                          17.30-18.25 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson 

Kommunutredare Ida Rådman 

Kommunchef Svante Melander 

  

Utses att justera Kjell Kaså (C) och Ewa Arvidsson (S) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 6 oktober 2010, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 125-150 
Irene Larsson                              Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Kjell Kaså                                  Ewa Arvidsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-09-29 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-10-06 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-10-28 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-09-29 

 
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 (fr kl 17.40, fr o m  ärende 5, § 134)      

Mikael Norén (S) x        

Sven Martinsson (C ) x      

Lisbeth Karlsson (C ) x       

Stellan Andersson (C ) x (fr kl 18.20, i ärende 20, § 148)     

Cecilia Gustafsson (S) x  

Joakim Karlsson (S)   Anette Anderson    

Sahir al Dousari (S) x        

Thomas Fridlund (C )   Anelia Dotcheva (C)      

Karl-Erik Lundgren (C ) x (fr kl 17.35, i ärende 3, § 131 inkl 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 )  Emil Radanov (C)     x     

Helena Höög (C )    -----------------     
Tina Carlson (V)   ------------------    

Barbro Gustafsson (M)  x    

Ulla Berne (M)                        Barbro Spjuth (M) x   

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

Kerstin Edvinsson (C ) x   

Kjell Lindstedt (S) x     

Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 125 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och speciellt klass 

9 B och förklarar mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 126 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 127 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Kaså (C) och 

Ewa Arvidsson (S). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 6 oktober 2010, kl 14.00. 

 

KF § 128 

 

Dagordning 

 

Punkten 19  utgår då inga motioner, medborgarförslag, frågor eller 

interpellationer har inkommit. 

  

Utsänd dagordning fastställes. 

 

------------------------- 
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KF § 129 

 

KS § 182 

KSAU § 284 dnr KS 2010/232 

 

Taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 16 juni 2010 BUN § 

67 

2. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 23 juni 2010 

 

De taxor som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetär : 

 Barnomsorgsavgifter, enskild förskola 

 Barnomsorgsavgifter, pedagogisk omsorg (enskild regi) 

 Barnomsorgsavgifter, pedagogisk omsorg (kommunal regi) 

 Barnomsorgsavgifter, fritidshem (enskild regi) 

 Barnomsorgsavgifter, fritidshem (kommunal regi) 

 Barnomsorgsavgifter förskola (kommunal regi) 

 

Nämnden föreslår oförändrade taxor, förutom att allmän förskola har införts 

även för treåringar från 1 juli 2010 inom enskild förskola. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Anta taxa för enskild förskola från 1 juli 2010.  

 

2. Anta taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2011. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Anta taxa för enskild förskola från 1 juli 2010.  

 

2. Anta taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-11. 
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Forts KF § 129 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Anta taxa för enskild förskola från 1 juli 2010.  

 

2    Anta taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2011. 

______________________ 
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KF § 130 

 

KS § 183 

KSAU § 285 dnr KS 2010/269 

 

Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 23 augusti 2010 SBN § 

98. 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 23 augusti 2010 SBN § 

99. 

3. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 31 augusti 2010. 

 

De taxor som är aktuella inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är: 

 Renhållningstaxa 

 Vatten- och avloppstaxa 

 

Båda taxorna höjs med cirka 5 %.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom samhälls-

byggnadsnämndens verksamhet för 2011. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom samhälls-

byggnadsnämndens verksamhet för 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 12-19. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet (renhållningstaxa och vatten- och avloppstaxa) för 2011. 

 

________________
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KF § 131 

 

KS § 184 

KSAU § 291 KS 2010/281 

 

Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2011 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Eftersom vård- och omsorgsnämnden ännu inte har beslutat om taxor över-

lämnas frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokoll från vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2010 VON AU § 96. 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 

fastställa avgifter för år 2011 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

enligt förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet för 2011, under förutsättning att vård- och 

omsorgsnämnden har godkänt dess arbetsutskotts förslag. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-21.  

samt vård och omsorgsnämndens protokollsutdrag, VON § 77, utdelat vid  

dagens möte. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet för 2011.  

 

_________________  
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KF § 132 

 

KS § 163 

KSAU § 239 dnr KS 2010/231 

 

Taxor/avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 2011 

 

Förslag till taxa för räddningstjänsten som inkom till kanslienheten 23 juni 

2010 behandlas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2011 inom 

kommunstyrelsens verksamhet. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2011 inom 

kommunstyrelsens verksamhet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 22-24.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för räddningstjänsten för 2011. 

 

________________ 
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KF § 133 

 

BUDGET:  Partiföreträdarrunda och debatt 

 

Ordföranden föreslår att partiföreträdarrundan genomförs när budgeten 

fastställes i november eller december. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

_____________ 
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KF § 134 

 

KS § 187 

BB § 43 dnr KS 2010/46 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2011 

 

Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls Kommunfastigheter 

AB och fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. Diskussion förs kring 

utestående lån med kommunal borgen inom bolagen samt de risker som finns 

förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgens-  

avgift från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade 

borgensbeloppet. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgens-  

avgift från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade 

borgensbeloppet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 26.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att begära en borgensavgift från de kommunala 

bolagen som är 0,5 procent av det beviljade borgensbeloppet. 

 

Ulla-Britt Johansson (C) och Gustav Wennberg (S) deltar inte i hand- 

läggningen på grund av jäv. 

 

________________ 
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KF § 135 

 

KS § 188 

BB § 48 

 

Anslag för oförutsedda utgifter för kommunfullmäktige 

 

Diskussion förs kring anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommun- 

fullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommun- 

fullmäktiges möte. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommun- 

fullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommun- 

fullmäktiges möte. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 27.  

  

Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges presidium har äskat 

100 000 kronor för oförutsedda utgifter. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar avsätta 100 000 kronor  till  

kommunfullmäktige för oförutsedda utgifter. 

 

____________________ 
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KF § 136 

KS § 186 

BB § 42 dnr KS 2010/46 

 

Kommunfullmäktiges verksamhet 

 

Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag för 

kommunfullmäktiges verksamhet (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige 265 

Internationellt arbete 20 

Valnämnd 5 

Kommunalt partistöd 360 

Revision 470 

Överförmynderi 400 

Summa 1 520 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

______________________  

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

_____________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 28.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande anslag för kommunfullmäktiges 

verksamhet (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige 265 

Internationellt arbete 20 

Valnämnd 5 

Kommunalt partistöd 360 

Revision 470 

Överförmynderi 400 

Summa 1 520 
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forts KF § 136 

 

Beslutet gäller under förutsättning att det nyvalda fullmäktige fastställer 

budgeten i november eller december månad, enligt Kommunallagen  

8 kap. 8 §. 

 

___________________
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KF § 137 
 

KS § 185 

BB § 40 dnr KS 2010/46 

 

Anslagsbindningsnivå 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2011 års anslag till 

nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 

nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 

inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2011 års anslag till 

nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 

nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 

inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 29.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2011 års anslag till nämnderna på 

driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har 

revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför 

kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige 

fastställt. 

 

__________________ 
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KF § 138 

KS § 189 dnr KS 2010/284 

BB § 49 dnr KS 2010/46 

 

Förslag till driftsbudget för 2011 

 

Diskuteras förslag till driftsbudget 2011. 

  

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet lämnar följande förslag till 

driftsbudget för 2011. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

driftsbudget för 2011. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 

baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 

(i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 520 

Kommunstyrelsen  55 812 

Bygg- och miljönämnden 1 600 

Kulturnämnden   13 616 

Samhällsbyggnadsnämnden 36 758 

Barn- och utbildningsnämnden 236 000 

Vård- och omsorgsnämnden 257 760 

Summa  603 066 

________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Michael Karlsson (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag 

från 4 augusti 2010. 

 

Kurt Svensson (C) yrkar i enlighet med majoritetens budgetförslag från 28 

augusti 2010. 

 

Anne Sörqvist (C) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ger i uppdrag till 

samhällsbyggnadsnämnden att utreda hur belysningen i kommunen ska 

utformas så ett en energieffektiv och trygg lösning uppnås. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen Michael 

Karlssons och Kurt Svenssons förslag samt Anne Sörqvists tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Michael Karlssons och Kurt Svenssons 

förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 

Svenssons (C) förslag. 
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Forts KF § 138 

Forts KS 189 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Anne Sörqvists (C) 

tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

driftsbudget för 2011. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter 

och baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per 

skattekrona.  

 

(i tusen kronor): 

Kommunfullmäktige  1 520 

Kommunstyrelsen 55 812 

Bygg- och miljönämnden 1 600 

Kulturnämnden  13 616 

Samhällsbyggnadsnämnden 36 758 

Barn- och utbildningsnämnden 236 000 

Vård- och omsorgsnämnden 257 760 

Summa  603 066 

 

2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 

utreda hur belysningen i kommunen ska utformas så ett en 

energieffektiv och trygg lösning uppnås. 

 

Michael Karlsson (S), Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S) och Birgitta 

Johansson (S) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet. 

 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 30-31.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommun- 

styrelsen för att det nyvalda kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om 

budgeten. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag: kommunstyrelsens förslag 

och Michael Karlssons återremissyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 
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forts KF § 138 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommun- 

styrelsen för att det nyvalda kommunfullmäktige ska kunna ta beslut 

om budgeten. 

 

_________________ 
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KF § 139 

 

KS § 190 

BB § 50 2010/46 

 

Förslag till investeringsbudget 2011 

 

Kommunens investeringar diskuteras. 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 

förslag till investeringsbudget för 2011: 

 

Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2011 till respektive nämnd 

för investeringar: 

 

Kommunstyrelsen   600 

Bygg- och miljönämnden 0 

Kulturnämnden   200 

Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 500 

Summa  14 800 

_________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ekonomichefen uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett sifferfel smugit 

sig in i materialet på sidan gällande resursfördelningen av investeringar för 

barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 

förslag till investeringsbudget för 2011: 

 

Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2011 till respektive nämnd 

för investeringar: 

 

Kommunstyrelsen   600 

Bygg- och miljönämnden 0 

Kulturnämnden   200 

Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 500 

Summa  14 800 

______________________ 
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Forts KF § 139 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 32.  

 

Ordföranden påpekar att skrivfel har upptäckts i kommunstyrelsens protokoll.  

Investering inom kommunstyrelsen ska vara 1 350 tkr och samhälls-

byggnadsnämndens investering ska vara 11 250 tkr.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att följande summor (i tusen kronor) avsätts 

under 2011 till respektive nämnd för investeringar: 

 

Kommunstyrelsen  1 350 

Bygg- och miljönämnden 0 

Kulturnämnden   200 

Samhällsbyggnadsnämnden 11 250 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 500 

Summa  14 800 

 

Beslutet gäller under förutsättning att det nyvalda fullmäktige fastställer 

budgeten i november eller december månad, enligt Kommunallagen  

8 kap. 8 §. 

__________________
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KF § 140 

 

KS § 191 

BB 51 

 

Ekonomisk flerårsplan för år 2011-2013 

 

Resultatprognos och finansieringsprognos för år 2012 och 2013 diskuteras. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos för 

2012 och 2013. Tillsammans med driftsbudget för 2011 utgör detta kom- 

munens ekonomiska flerårsplan för 2011-2013. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att flerårsplanen upprättas utifrån 

Socialdemokraternas budgetförslag från 4 augusti 2010. 

 

Kurt Svensson (C) yrkar i att flerårsplanen upprättas utifrån majoritetens 

budgetförslag från 28 augusti 2010. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen Michael 

Karlssons förslag och Kurt Svenssons förslag. Ordföranden ställer proposition 

på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 

Svensson (C) förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos för 

2012 och 2013. Tillsammans med driftsbudget för 2011 utgör detta kom- 

munens ekonomiska flerårsplan för 2011-2013. 

 

Michael Karlsson (S), Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S) och Birgitta 

Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 33.  
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forts KF § 140 
 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommun- 

styrelsen för att det nyvalda kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om 

budgeten. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag: kommunstyrelsens förslag 

och Michael Karlssons återremissyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommun- 

styrelsen för att det nyvalda kommunfullmäktige ska kunna ta beslut 

om budgeten. 

________________ 
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KF § 141 
 

KS § 196 

KSAU § 281 dnr KS 2010/278 

 

Delårsredovisning för Åmåls kommun 2010 

 

Delårsredovisning för Åmåls kommun 1 januari till 30 juni 2010 behandlas. 

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för delårsredovisning. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsredovisningen 

godkänns och läggs till handlingarna. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsredovisningen 

godkänns och läggs till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 34-74, samt 

revisorernas yttrande och rapport avseende granskning av delårsrapport 

som lagts på bordet vid dagens möte. 

 

Revisionens ordförande Rolf B Andersson redovisar kommunrevisionens 

yttrande över delårsrapporten. 

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för verksamheten under första halvåret 

2010. 

 

Kurt Svensson (C) och Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till delårsredovis- 

ningen 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige godkänner delårsredovisningen och lägger densamma 

till handlingarna. 

 

________________ 
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KF § 142 

KS § 197 

KSAU § 282 dnr KS 2009/280 

 

Försäljning av del av fastigheten Åmål 4:1 (vid rondellen) 

 

Förslag till köpeavtal från 2 september 2010 behandlas. 

 

Jonas Eneroth vill köpa del av Åmåls 4:1, vid rondellen. Den föreslagna 

tomten är 6 600 m² och köpeskillingen är 198 000 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

och planeringsingenjör Olle Andersson 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 75-79.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1     Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2    Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

      och planeringsingenjör Olle Andersson 

______________________ 
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KF § 143 

 

KS § 192 

KSAU § 265 dnr KS 2010/246 

 

Delegering av tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från räddningschef Anders Olsson som inkom till 

kanslienheten 20 augusti 2010 

2. Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 10:47  

 

Den 1 september 2010 träder en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i 

kraft (2010:1011). I samband med detta flyttas tillståndshanteringen från 

Länsstyrelsen till kommunen. 

 

Därför måste kommunfullmäktige delegera detta ansvarsområde till en 

nämnd. Räddningschefen föreslår att ansvaret delegeras till kommunstyrelsen 

och att kommunstyrelsen i sin tur delegerar beslutanderätten till 

räddningschefen. Dessutom föreslås att samverkansavtalet med Bengtsfors 

kommun gällande räddningstjänst uppdateras efter de nya förutsättningarna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att delegera rätten 

att besluta i ärenden gällande tillstånd och tillsyn enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor till kommunstyrelsen. 

 

2. Kommunstyrelsens beslutar för egen del: 

 

 Rätten att besluta i ärenden gällande tillstånd och tillsyn 

enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor delegeras till 

räddningschefen under förutsättning att kommunfullmäktige i sin 

tur delegerar rätten till kommunstyrelsen.  

 

 Kommunstyrelsens delegeringsordning uppdateras enligt 

beslutet ovan. 

 

 Räddningschefen uppmanas att för beslut inkomma med 

reviderat samverkansavtal med Bengtsfors kommun gällande 

räddningstjänst utifrån de nya de nya förutsättningarna. 

______________________ 
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Forts KF § 143 

 

Forts KS § 192 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att delegera rätten 

att besluta i ärenden gällande tillstånd och tillsyn enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor till kommunstyrelsen. 

 

2. Kommunstyrelsens beslutar för egen del: 

 

 Rätten att besluta i ärenden gällande tillstånd och tillsyn 

enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor delegeras till 

räddningschefen under förutsättning att kommunfullmäktige i sin 

tur delegerar rätten till kommunstyrelsen.  

 

 Kommunstyrelsens delegeringsordning uppdateras enligt 

beslutet ovan. 

 

 Räddningschefen uppmanas att för beslut inkomma med 

reviderat samverkansavtal med Bengtsfors kommun gällande 

räddningstjänst utifrån de nya de nya förutsättningarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 80-85.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att besluta i ärenden 

gällande tillstånd och tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva 

varor till kommunstyrelsen. 

 

___________________ 
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KF § 144 

 

KS § 193 

KSAU § 266 dnr KS 2010/89 

 

Avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Avtal mellan Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmåls kommuner 

gällande solidariskt ansvar för kostnader. 

2. Avtal gällande abonnemang på platser i boende för ensamkommande 

flyktingbarn mellan Gryning Vård AB och Åmåls kommun. 

Dokumentet inkom till kanslienheten 12 augusti 2010.  

3. Överenskommelse mellan Migrationsverket och Åmåls kommun om 

mottagande av ensamkommande barn. Dokumentet inkom till 

kanslienheten 2 juni 2010. 

4. Överenskommelse mellan Migrationsverket och Åmåls kommun om 

anordnande av boende för ensamkommande barn. Dokumentet inkom 

till kanslienheten 2 juni 2010. 

 

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmåls kommuner har enats om att ta emot 

ensamkommande barn och ungdomar. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera det 

övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar till vård- och omsorgsnämnden. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 

 Kommunstyrelsen godkänner de fyra ovan nämnda avtalen 

gällande ensamkommande barn och ungdomar. 

 

 Vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden uppmärksammas på det avtal som slutits med övriga 

Dalslandskommuner om solidariskt ansvar för kostnader. 

Nämnderna rekommenderas att hålla koll på dessa kostnader.   

______________________ 
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forts KF § 144 

 

forts KS § 193 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera det 

övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar till vård- och omsorgsnämnden. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 

 Kommunstyrelsen godkänner de fyra ovan nämnda avtalen 

gällande ensamkommande barn och ungdomar. 

 

 Vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden uppmärksammas på det avtal som slutits med övriga 

Dalslandskommuner om solidariskt ansvar för kostnader. 

Nämnderna rekommenderas att hålla koll på dessa kostnader.   

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 86-96.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera det övergripande ansvaret för 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar till vård- och  

omsorgsnämnden. 

 

_________________
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KF § 145 
 

KS § 199 

KSAU § 286 dnr KS 2010/62 

 

Revisionsrapport om ansvarsutövande 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 27 april 2010. 

2. Protokoll från personal- och organisationsutskottet från 11 augusti 

2010 POU § 55. 

3. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 26 juli 2010. 

 

Kommunrevisionen har granskat ansvarsutövande och bedömer att kommu-

nen bland annat bör utveckla former för den interna kontrollen och nämnd-

ledamöternas kunskaper på personalområdet. 

 

Ärendet har remitterats till personal- och organisationsutskottet och ekonomi-

chefen. 

 

Personal- och organisationsutskottet lämnar som svar på remissen att 

personalstatistik ska ingå i den ekonomiuppföljning som kvartalsvis 

rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Ekonomichefen föreslår att en gemensam internkontrollutbildning organiseras 

under hösten för att bredda kunskapen i gällande reglemente samt utveckla 

arbetsverktyg för verkställande av internkontroll och väsentlighetsanalys. 

 

Arbetsutskottets beslut förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från personal- och 

organisationsutskottet och ekonomichefen och lämnar detta till svar 

till revisionen. 

 

2. Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten samt yttrande från 

personal- och organisationsutskottet och ekonomichefen till kommun-

fullmäktige för kännedom. 

______________________ 
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Forts KF § 145 

 

Forts KS § 199 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från personal- och 

organisationsutskottet och ekonomichefen och lämnar detta till svar 

till revisionen. 

 

2. Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten samt yttrande från 

personal- och organisationsutskottet och ekonomichefen till kommun-

fullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 97-175.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt yttranden från 

personal- och organisationsutskottet och ekonomichefen till handlingarna. 

 

_______________ 
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KF § 146 

 

KS § 198 

KSAU § 283 dnr KS 2010/163 

 

Medborgarförslag om trafikhinder 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Evelina Högberg, Maria Stenebjer och 

Katarina Svensson från 27 april 2010 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 32 augusti 2010 SBN § 

91 

 

Tre medborgare har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om 

att sätta upp ett trafikhinder på gång-, cykel och mopedvägen mellan Industri-

gatan och Västra Bangatan. Anledningen är att det förekommit mycket 

fordonstrafik på GCM-vägen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärder redan vidtagits i enlighet 

med medborgarförslaget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta medborgar-

förslaget som åtgärdat eftersom lämpliga åtgärder redan har vidtagits av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta medborgar-

förslaget som åtgärdat eftersom lämpliga åtgärder redan har vidtagits av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 176-179.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som åtgärdat eftersom 

lämpliga åtgärder redan har vidtagits av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-09-29 31 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 147 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2011 

 

Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige under år 2011, bil 180. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för 

kommande år. 

 

Fullmäktiges mötesdagar under 2011 blir därmed 26 januari, 23 februari, 

30 mars, 27 april 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november och 

21 december.  

 

Om ärenden uppkommer som ej kan avvakta septembersammanträdet kan 

fullmäktige kallas till möte den 31 augusti. 

 

Mötesdag är onsdagar med början kl 18.30. Eventuella avvikelser beträffande 

klockslag meddelas i kallelsen. 

 

KF § 148 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Gustav Wennberg rapporterar från senaste möte med  Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och vilka beslut och åtgärder som avhandlats där. 

 

Inlägg  görs av Kurt Svensson (C) och Ewa Arvidsson (S) 

 

KF § 149 

 

Meddelanden 

 

Meddelas att nyvalda kommunfullmäktige har sitt första möte måndagen den 

1 november 2010, kl 18.30. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning. 

 

Redovisas kommunstyrelsens protokoll, KS § 200, om återrapport av uppdrag 

från kommunfullmäktige om besparing inom kommunal administration mot-

svarande 5 miljoner kronor. (KF § 217/2008 och KF § 214/2009). 

Från 1 januari 2009 fram till halvårsskiftet 2010 har kommunens personal- 

kostnader inom administration minskat med 5,6 miljoner kronor. 
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forts KF § 149 

 

Meddelas att revisionsrapport inkommit daterad 28 september 2010 

angående granskning av budgetprocessen inom vård- och omsorgs- 

nämnden. Rapporten kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 150 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

________________ 

 

 

 

  


