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N Ä R V A R O L I S T A   KF  2010-10-27 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Ewa Arvidsson (S) x     

Birgitta Johansson (S) x      

Gustav Wennberg (S) x       

Kurt Svensson (C ) x    

Ulla-Britt Johansson (C ) x        

Kjell Kaså (C ) x    

Michael Karlsson (S) x    

Laila Andrén (S) x        

Mikael Norén (S) x        

Sven Martinsson (C ) x      

Lisbeth Karlsson (C )  ----------------------     

Stellan Andersson (C ) x      

Cecilia Gustafsson (S) x  

Joakim Karlsson (S)   Anette Anderson (S)    

Sahir al Dousari (S)   Rune Holmström (S)     

Thomas Fridlund (C )   Bengt Hansson (c)       

Karl-Erik Lundgren (C ) x      

Anne Sörqvist (C ) x   

Birgit Karlsson (MP) x      

Christer Törnell (KD) x       

Thomas Olson (FP) x        

Leif Larsson (C )   Emil Radanov (C)      

Ann-Louise Svensson (C ) x       

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

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 § 151 

  

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, det sista för 

mandatperioden.  

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 152 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 153 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Edvinsson (C) 

och Kjell Lindstedt (S). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 3 november 2010, kl 14.00. 

 

KF § 154 

 

Dagordning 

 

Punkten 9  utgår då inga motioner, medborgarförslag, frågor eller 

interpellationer har inkommit. 

 

Punkten 11 utgår då inga meddelanden finns för dagen.  

 

Utsänd dagordning fastställes. 

 

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

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-10-27 4 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 155 

 

KS § 213 

KSAU § 311 dnr KS 2010/272 

 

Försäljning av Åmåls Nygård 1:58 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 24 september 

2010 

2. Förslag till köpeavtal från 24 september 2010 

 

Ebbe Grävare AB önskar köpa fastigheten Åmåls- Nygård 1:58 med en 

tomtyta på 5 222 m
2
. Planeringsingenjören föreslår att kommunstyrelsen 

tillmötesgår framställan från Ebbe Grävare AB i enlighet med det föreslagna 

köpeavtalet . 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Försäljning av fastigheten Åmåls- Nygård 1:58 i enlighet med det 

föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt 

Svensson (C) och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Försäljning av fastigheten Åmåls- Nygård 1:58 i enlighet med det 

föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt 

Svensson (C) och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 

 

 Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-6.  
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forts KF § 155 

 

Kurt Svensson (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

fortsatt dialog och utredning. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Kurt Svenssons åter-

remissyrkande. 
 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för fortsatt dialog och utredning. 

 

____________________
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KF § 156 

 

KS § 214 

KSAU § 312 dnr KS 2010/271 

 

Försäljning av del av Åmåls Nygård 1:1 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 24 september 

2010 

2. Förslag till köpeavtal från 24 september 2010 

 

Anbrida AB önskar köpa del av fastigheten Åmåls- Nygård 1:1 med en 

tomtyta på cirka 8 500 m
2
. Planeringsingenjören föreslår att kommunstyrelsen 

tillmötesgår framställan från Anbrida AB i enlighet med det föreslagna 

köpeavtalet.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Försäljning av del av fastigheten Åmåls- Nygård 1:1 i enlighet med 

det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt 

Svensson (C) och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Försäljning av del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 i enlighet med det 

föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt 

Svensson (C) och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 

  

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 7-11.  

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-10-27 7 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 156 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Godkänna försäljning av del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 till 

      Anbrida AB i enlighet med det föreslagna köpeavtalet. 

 

2    Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande  

      Kurt Svensson (C) och planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 
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KF § 157 

 

KS § 217 

KSAU § 315 dnr KS 2010/198 

 

Revidering av samverkansavtal om gymnasiesamverkan Säffle och Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Säffle kommuns fullmäktige från 30 augusti 2010 § 109 

2. Förslag till samverkansavtal som inkom 29 september 2010 

3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 22 september 2010 

§ 101 

 

Åmåls kommun har antagit samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och 

Åmål (23 juni 2010 KF § 23). Säffle kommun föreslår nu en revidering av 

avtalet och har antagit det reviderade avtalet. Revideringen innebär att en 

representant från oppositionen ska delta som ordinarie i samverkansgruppen. 

 

Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna det reviderade samverkansavtalet 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade 

samverkansavtalet om gymnasiesamverkan Säffle och Åmål. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade 

samverkansavtalet om gymnasiesamverkan Säffle och Åmål. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 12-21.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade samverkansavtalet om 

gymnasiesamverkan Säffle och Åmål. 

 

_________________ 
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KF § 158 

 

KS § 226 

KSAU § 339 dnr KS 2010/224 

 

Samarbete med Säffle kommun inom kommunalteknik, fritid och 

lokalvård 

 

Följande dokumentbehandlas: 

1. Protokoll från Säffles kommunstyrelse från 18 oktober 2010 KS 189. 

2. Förslag till reglemente, reviderat 18 oktober 2010. 

3. Skrivelse från Säffles kommunsekreterare Lotta Carlborg som inkom 

till kanslienheten 26 oktober 2010. 

4. Förslag till samarbetsavtal, reviderat 25 oktober 2010. 

 

Vid Säffles kommunstyrelsemöte beslutades om vissa revideringar. Vissa av 

dessa togs i Säffles kommunfullmäktige 25 oktober 2010, medan andra inte. 

Säffle har enligt kommunsekreteraren antagit förslag till reglemente, reviderat 

18 oktober 2010 och förslag till samarbetsavtal, reviderat 25 oktober 2010. 

 

De revideringar som gjorts i dokumenten rör främst den ekonomiska 

fördelningen kommunerna emellan och GIS-verksamheten.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

     

 Reglemente för teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål antas. 

Reglementet är reviderat 18 oktober 2010. 

 

 Samverkansavtal för den gemensamma teknik- och fritidsnämnd 

Säffle-Åmål antas. Avtalet är reviderat 25 oktober 2010. Avtalet 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och 

kommunchef Svante Melander. 

______________________ 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte redogör förvaltningschef Tommy Jingfors för 

ärendet. 
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forts KF § 158 

forts KS 226 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

     

 Reglemente för teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål antas. 

Reglementet är reviderat 18 oktober 2010. 

 

 Samverkansavtal för den gemensamma teknik- och fritidsnämnd 

Säffle-Åmål antas. Avtalet är reviderat 25 oktober 2010. Avtalet 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och 

kommunchef Svante Melander. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 22-48. samt utdelade 

handlingar vid dagens möte: kommunstyrelsens protokoll, KS § 226, 

protokoll från Säffle kommunstyrelse, KS § 189, reglemente för teknik- och 

fritidsnämnd Säffle och Åmål, reviderat 2010-10-18 samt samverkansavtal, 

reviderat 2010-10-25. 

 

Kurt Svensson (C ) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommun- 

styrelsens förslag   

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

     

 Reglemente för teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål antas. 

Reglementet är reviderat 18 oktober 2010. 

 

 Samverkansavtal för den gemensamma teknik- och fritidsnämnden 

Säffle-Åmål antas. Avtalet är reviderat 25 oktober 2010. Avtalet 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och 

kommunchef Svante Melander. 

______________________ 
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KF § 159 

 

KS § 210 

KSAU § 303 dnr KS 2010/278 

 

Revisionsrapport om kommunens delårsredovisning 

 

Revisionsrapport från kommunrevisionen från 14 september 2010 behandlas. 

 

Revisionsfirman Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat 

kommunens delårsrapport och konstaterar att rapporten är gjord i enlighet 

med lagen om kommunal redovisning. Revisionen saknar bland annat 

uppgifter om kommunkoncernen i form av resultat- och balansräkningar. 

 

Föregående år uppmanade kommunfullmäktige de kommunala bolagen att 

anpassa tidsschemat för delårs- och årsredovisningar efter övriga kommunens 

så att resultat- och balansräkningar kan upprättas för kommunkoncernen från 

och med år 2010. (28 oktober 2010 KF § 187) 

 

Samtal förs med personalchef Jeanette Lämmel om den personalekonomiska 

redovisningen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten överlämnas till 

kommunala nämnder och styrelser för att tillvarata de synpunkter som 

framförs i revisionsrapporten. 

 

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

Kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att upprätta 

delårsrapport. Bolagen att ska inkomma med handlingsplan för hur 

tidsschemat för delårsrapporter och årsredovisningar ska anpassa efter 

övriga kommunen så att resultat- och balansräkningar kan upprättas 

för kommunkoncernen från och med år 2011. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten överlämnas till 

kommunala nämnder och styrelser för att tillvarata de synpunkter som 

framförs i revisionsrapporten. 
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Forts KF § 159 

 

Forts KS 210 

 

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

Kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att upprätta 

delårsrapport. Bolagen att ska inkomma med handlingsplan för hur 

tidsschemat för delårsrapporter och årsredovisningar ska anpassa efter 

övriga kommunen så att resultat- och balansräkningar kan upprättas 

för kommunkoncernen från och med år 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 49-59.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att upprätta del- 

årsrapport. Bolagen ska inkomma med handlingsplan för hur tidsschemat 

för delårsrapporter och årsredovisningar ska anpassas efter övriga kommunen 

så att resultat- och balansräkningar kan upprättas för kommunkoncernen 

från och med år 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att lägga revisionsrapporten till 

handlingarna. 

 

 ______________ 
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KF § 160 

 

KS § 215 

KSAU § 313 dnr KS 2010/285 

 

Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2011 

 

Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbundet från 17 september 2010 

behandlas. 

 

I september fastställde direktionen för kommunalförbundet verksamhetsplan 

och budget för 2011. Nu delges medlemskommunerna verksamhetsplan och 

budget för budget 2011. 

 

Nästa år avser kommunalförbundet återgå till tidigare rutin gällande 

verksamhetsplan och budget, vilket innebär en formell remissrunda till 

medlemmarna.  

 

Kommunalförbundet har antagit en budget och verksamhetsplan för år 2011. 

Enligt budgeten ska förbundet ha intäkter på 7,1 miljoner kronor och kostna-

der för samma summa.  

 

Förbundet ska i sin verksamhet fokusera på tillväxtfrågor, regional utveckling, 

och viss kommunal verksamhet som till exempel vård- och omsorg och IT.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna. 

______________________ 
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forts KF § 160 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 60-73.  

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna. 

 

_________________ 
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KF § 161 

 

KS § 216 

KSAU § 314 dnr KS 2010/190 

 

Motion om principbeslut om uranbrytning 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Birgit Karlsson (MP) från 24 maj 2010 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 26 augusti 2010 BMN § 

26 

3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo från 26 augusti 2010 

 

Birgit Karlsson (MP) föreslår att Åmåls kommun fattar ett principbeslut om 

att inte tillåta eventuell uranbrytning inom kommunen. 

 

Bygg- och miljönämnden föreslår att motionen bifalls med hänvisning till den 

negativa påverkan på miljön som uranbrytning har samt kommunens 

strategiska plan. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta 

innebär att ett principbeslut är fattat om att ingen uranbrytning kommer att 

beviljas inom Åmåls kommun. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detta 

innebär att ett principbeslut är fattat om att ingen uranbrytning kommer att 

beviljas inom Åmåls kommun. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 74-77.  

 

Inlägg görs av Birgit Karlsson (MP) 
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forts KF § 161 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Detta innebär att ett 

principbeslut är fattat om att ingen uranbrytning kommer att beviljas inom 

Åmåls kommun. 

 

_____________________
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KF § 162 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet. bil. 78-80. 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M), Thomas Olson (FP), 

Ulla Berne (M) och Kjell Kaså (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 

 

 

 

KF § 163 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Kurt Svensson rapporterar från senaste möten med  Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal och vilka beslut och 

åtgärder som avhandlats där. 

 

 

KF § 164 

 

Avslutning  

 

Ordföranden förklarar mötet, det sista för mandatperioden, för avslutat. 

 

_________________ 

 

 


