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Plats och Tid Stadshuset                           18.30-19.10 

Beslutande Enl bilagd förteckning. sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Utses att justera Kurt Svensson (C ) och Ewa Arvidsson (S). 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 22 december 2010, kl 14.00  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 228-248 
Irene Larsson                               Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Kurt Svensson                                Ewa Arvidsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-12-15 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-12-22 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-01-13 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-12-15 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Lisbeth Karlsson (C) x     

Kjell Kaså (C) x      

Kurt Svensson (C) x       

Michael Karlsson (S ) x    

Ewa Arvidsson (S ) x        

Cecilia Gustafsson (S ) x    

Mikael Norén (S) x    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C)   Roger Magnusson (C)     

Anne Sörqvist (C ) x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x       

Olof Eriksson (S) x      

Roger Carlsson (S) x  

Sahir Al Dousari (S)   Anette Andersson (S)    

Barbro Gustafsson (M) x        

Ulla Berne (M)  x       

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x      

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x        

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M)    

Johan Paulsson (M) x       

Birgitta Kullvén (SD) x      
Anette Molarin (S)   Britt-Marie Torevik (S)    

Tina Carlson (V) x    

Martin Odalgård (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP) x      

Inger Herfindal (KD   Harald Hårdstedt (KD)   

Christer Törnell (KD) x     

Jan-Eric Thorin (FP) x 

Thomas Olson (FP) x 

Leif Aronsson (C) x 

Laila Andrén (S) x 

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 228 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, det sista för året.  

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 229 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 230 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kurt Svensson (C) 

och Ewa Arvidsson (S). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 22 december 2010, kl 14.00. 

 

KF § 231 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har sex motioner och ett medborgarförslag inkommit och 

behandlas alla under punkten 12 på dagordningen. 

 

En motion har skickats med ut i handlingarna och de övriga samt med- 

borgarförslaget har delats ut vid dagens möte.  

 

I ärende 4 och 11 har extra handlingar delats ut vid mötet.  

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

------------------------- 
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KF § 232 

 

KS § 252 

KSAU § 273 dnr KS 2010/337 

 

Försäljning av mark, Åmåls-Nygård 1:34 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 16 november 

2011 

2. Förslag till köpeavtal från 12 november 2010 

 

SE Bostäder, genom Stefan Karlsson, har framfört en önskan om att förvärva 

fastigheten Åmåls-Nygård 1:34 med en tomtyta på cirka 4 320 m². 

 

Enhetschefen föreslår att kommunen tillmötesgår framställan. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Det föreslagna köpeavtalet från 12 november 2010 godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef 

Olle Andersson. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Det föreslagna köpeavtalet från 12 november 2010 godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef 

Olle Andersson. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, Bil 1-5 

 

Leif Aronsson (C ) yrkar i tillägg att texten i köpeavtalet ska ändras 

så att gällande namn på kommunstyrelsens ordförande skrivs in i avtalet 

när detta undertecknas efter att beslutet vunnit laga kraft. 
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forts KF § 232 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Leif Aronssons tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar 

att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer han proposition på tilläggsförslaget och konstaterar att 

kommunfullmäktige bifallit detta. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1     Det föreslagna köpeavtalet från 12 november 2010 godkänns med 

       ändring enligt tilläggsyrkande, att texten i köpeavtalet ska ändras 

       så att gällande namn på kommunstyrelsens ordförande skrivs in i avtalet 

 när detta undertecknas efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 

                                          2    Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef 

Olle Andersson. 

 

 

 ________________ 
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KF § 233 

 

KS § 250 

KSAU § 271 dnr KS 2010/362-365, 370-371 

 

Taxor för 2011- komplettering inom samhällsbyggnadsnämnden, vård- 

och omsorgsnämnden, kulturnämnden och bygg- och miljönämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till taxa inom kostverksamheten 

2. Förslag till slamtömningstaxa  

3. Förslag till taxa för båtplatser 

4. Förslag till taxa för bibliotek och kulturskola 

5. Förslag till taxa för tillsyn enligt alkohollagen 

6. Taxa för tillsyn över handel över handel med vissa receptfria 

läkemedel 

7. Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

8. Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

9. Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

10. Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöenhetens verksamhet 

 

Kommunfullmäktige har redan antagit vissa taxor (29 september 2010 KF § 

129-132).  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande taxor för 

2011: 

 Förslag till taxa inom kostverksamheten 

 Förslag till slamtömningstaxa  

 Förslag till taxa för båtplatser 

 Förslag till taxa för bibliotek och kulturskola 

 Förslag till taxa för tillsyn enligt alkohollagen 

 Taxa för tillsyn över handel över handel med vissa receptfria 

läkemedel 

 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöenhetens verksamhet 

______________________  
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Forts KF § 233 

Forts KS § 250 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande taxor för 

2011: 

 Förslag till taxa inom kostverksamheten 

 Förslag till slamtömningstaxa  

 Förslag till taxa för båtplatser 

 Förslag till taxa för bibliotek och kulturskola 

 Förslag till taxa för tillsyn enligt alkohollagen 

 Taxa för tillsyn över handel över handel med vissa receptfria 

läkemedel 

 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöenhetens verksamhet 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, Bil 6-41. 

 

Kanslichefen meddelar att det har blivit ett fel i handlingarna.I bilagan på 

sidan 15 ska avgifter som avser tillsyn av nikotinläkemedel strykas. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande taxor för 2011 och med den 

ändring som meddelats: 

 Förslag till taxa inom kostverksamheten 

 Förslag till slamtömningstaxa  

 Förslag till taxa för båtplatser 

 Förslag till taxa för bibliotek och kulturskola 

 Förslag till taxa för tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning 

      av folköl och tobak 

 Taxa för tillsyn över handel över handel med vissa receptfria 

läkemedel 

 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöenhetens verksamhet 

______________________
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KF § 234 

 

KS § 254 

KSAU § 275A dnr KS 2010/120 

 

Inrättande av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen från 1 

januari 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander från 2 november 

2010. 

2. MBL- protokoll från 1 och 10 juni 2010. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvar till 

kommunstyrelsen från andra nämnder (se 2 november 2010 KSAU § 357) 

föreslår kommunchefen att det ska finnas två olika förvaltningar under 

kommunstyrelsen från 1 januari 2011: 

 Kommunstyrelseförvaltningen 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

I den nya förvaltningen ska följande verksamhetsområden ingå: 

 Vuxenutbildning 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Försörjningstöd 

 Konsumentrådgiving och skuldsanering 

 Samverkets frivilligcentral 

 Europa direkt 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

organisation. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Skrivelse från kommunchef Svante Melander från 2 och 25 november 2010 

behandlas. 

 

Kommunchefen föreslår, efter samråd med socialchefen, en vidare utredning 

om försörjningsstödsenhetens placering. Utredningen ska ske under första 

kvartalet 2011 och under utredningstiden ligger ansvaret för försörjningsstöd 

kvar inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
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Forts KF § 234 

 

Forts KS § 254 

 

Detta innebär att i den nya förvaltningen ska följande verksamhetsområden 

ingå: 

 Vuxenutbildning 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Flyktingmottagningsfrågor 

 Konsumentrådgiving och skuldsanering 

 Samverkets frivilligcentral 

 Europa direkt 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till organisation utifrån kommunchefens förslag från 25 november 

2010. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 Försörjningsstödsenhetens organisatoriska placering ska utredas 

vidare. 

 

 Internrekrytering av förvaltningschefstjänsten ska inledas.  

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, Bil 42-49. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar 

vidare att följande tillägg ska göras i förslaget, på sidan 49 i handlingarna, 

under stycket Förslag till beslut, efter 3:e att-satsen :  

”att kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen kommer följa upp, 

utvärdera och sätta mål i samråd med kommunchefen, samt uppdra åt 

kommunchefen att besluta om närmare utformning av den nya förvaltningen 

samt bemanningen av de olika funktionerna utifrån vad som framgått i 

samrådet med kommunstyrelsen” 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Michael Karlssons 

tilläggsyrkande. 
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Forts KF § 234 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 

terar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsförslaget och konstaterar 

att kommunfullmäktige bifallit detta. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till organisation för 

integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen från 1 januari 2011 utifrån 

kommunchefens förslag från den 25 november 2010. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare enligt Michael Karlssons tilläggs- 

förslag om komplettering, på sidan 49 i handlingarna, under stycket  

Förslag till beslut, efter 3:e att-satsen :  

”att kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen kommer följa upp, 

utvärdera och sätta mål i samråd med kommunchefen, samt uppdra åt 

kommunchefen att besluta om närmare utformning av den nya förvaltningen 

samt bemanningen av de olika funktionerna utifrån vad som framgått i 

samrådet med kommunstyrelsen” 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Birgitta Kullvén (SD). 

 

Britt-Marie Torevik (S) deltar inte  i behandlingen av ärendet och beslut. 

 

______________ 

 

 

 

  

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-12-15 11 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 235 

 

KS § 272 

KSAU § 275B dnr KS 2010/289 

 

Ändrad organisation för kommunstyrelsens förvaltning  

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvar till 

kommunstyrelsen från andra nämnder (se 2 november 2010 KSAU § 357) 

föreslår kommunchefen att det ska finnas två olika förvaltningar under 

kommunstyrelsen från 1 januari 2011: 

 Kommunstyrelseförvaltningen 

 Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Två nya enheter har bildats under kommunstyrelsens förvaltning och dessa 

har MBL-förhandlats. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten (PIN-

enheten) trädde i kraft 1 november och kanslienheten den 15 november 2010. 

 

Vidare pågår fackliga förhandlingar om ett antal andra nya enheter, med 

anledning av förändringarna i den politiska organisationen från och med 

årsskiftet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

organisation. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

organisation. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, Bil 50. 

 

Vid dagens fullmäktigemöte har protokoll från kommunstyrelsens extra  

möte under dagen delats ut, KS § 235. Bilaga 50 A. 
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forts KF § 235 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till organisation 

för kommunstyrelsens förvaltning från 1 januari 2011. 

 

Roger Carlson (S) deltar inte i beslutet 

 

___________________ 
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KF § 236 

 

KS § 251 

KSAU § 272 dnr KS 2010/355 

 

Förslag till ny organisation för folkhälsoarbetet från 1 januari 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare Ann-Kristin Lövqvist från 

15 januari 2010. 

2. Förslag till organisation för folkhälsoarbetet som inkom till 

kanslienheten 15 november 2010  

 

Folkhälsosamordnaren har i samverkan med berörda avtalsparter tagit fram ett 

förslag till ny organisation för folkhälsoarbetet och folkhälsorådet har ställt 

sig positivt. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Orden tillsammans med respektive nämnd ska läggas till i dokumentets femte 

stycke. Därefter överlämnas dokumentet till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till 

organisation för folkhälsoarbetet från den 1 januari 2011. Detta innebär bland 

annat att ett forum för folkhälsa inrättas och att det nuvarande folkhälsorådet 

upplöses. Kommunstyrelsen utser kommunens representanter till forumet. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till 

organisation för folkhälsoarbetet från den 1 januari 2011. Detta innebär bland 

annat att ett forum för folkhälsa inrättas och att det nuvarande folkhälsorådet 

upplöses. Kommunstyrelsen utser kommunens representanter till forumet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 51-54 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-12-15 14 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 236 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till organisation för 

folkhälsoarbetet från den 1 januari 2011. Detta innebär bland annat att ett 

forum för folkhälsa inrättas och att det nuvarande folkhälsorådet upplöses. 

Kommunstyrelsen utser kommunens representanter till forumet. 

______________________ 
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KF § 237 

 

KS § 253 

KSAU § 274 dnr KS 2010/282 

 

Reglemente för bidragsgivning till lokalhållande föreningar 

 

Förslag till Reglemente till underskottsbidrag för lokalhållande föreningar 

från 9 november 2010 behandlas. 

 

Kommunstyrelsen har antagit regler för bidragsgivning till lokalhållande 

föreningar (25 januari 1988 KS § 68). 

 

Reglerna innebär bland annat att följande föreningar är bidragsberättigade: 

 Ånimskogs byggnadsförening 

 Tösse bygdegårdsförening 

 Föreningen Fengersfors fritidslokaler 

 Åmåls arbetareförening 

 Mo byggnadsförening 

 

Beslutet kompletterades av kommunfullmäktige med en ekonomisk 

begränsning, så att en förening maximalt kan få 50 000 kronor eller om 

underskottet är större än 100 000 kronor, 50  % av verksamhetsårets 

underskott. (2008 KF § 309) 

 

Kommunchefen fick uppdraget att lämna förslag till ny definition av 

lokalhållande föreningar och ta fram regler för underhållsbidrag (7 september 

2010 § KSAU 292 ). Kommunchefen föreslog att endast föreningar i Åmåls 

kommun utanför tätorten Åmål är berättigade till underhållsbidrag och att 

Åmåls arbetareförening tas bort från listan över lokalhållande föreningar. 

Istället läggs Tydje bygdegårdsförening till.  

 

Arbetsutskottet har beslutat att de gällande reglerna kring underskottsbidrag 

till lokalhållande föreningar ska kompletteras med kommunchefens förslag 

och sammanställas i ett samlat reglemente. (2 november 2011 KSAU § 263) 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

bidragsgivning till lokalhållande föreningar. 

______________________ 
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Forts KF § 237 

  

Forts KS § 253 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

bidragsgivning till lokalhållande föreningar. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 55-58 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för bidragsgivning till 

lokalhållande föreningar. 

 

__________________ 
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KF § 238 

 KS § 255,   KSAU § 276 dnr KS 2010/373 

 

Reglementen, delegation och attesträtt för kommunstyrelsen från och 

med 1 januari 2011 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Arvodesberedningens förslag till 

politisk organisation och arvoden från ny mandatperiod (25 augusti 2010 KF 

§ 120). Detta innebär att en kommunstyrelsens ansvarsområde utökas med ett 

antal frågor: 

 Kultur 

 Turism 

 Färdtjänst 

 Plan- och utvecklingsfrågor 

 

Kommunstyrelsen har även föreslagit kommunfullmäktige att besluta följande 

ansvar flyttas till kommunstyrelsen från 1 januari 2011 (9 november 2011 KF 

§ 238): 

 Konsumentrådgivning 

 Skuldsanering 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Flyktingmottagning 

 Kommunens kostverksamhet 

Detta innebär att nytt nämndreglemente, delegationsreglemente och 

reglemente som anger attestpliktiga för 2011 bör antas för kommunstyrelsen. I 

väntan på att dessa hinns ta fram måste tillfälliga regler beslutas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 De delar i nämndreglementena som rör de verksamheter som flyttas 

till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller på motsvarande vis för 

kommunstyrelsen i avvaktan på komplett reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 De delar i övriga nämnders verksamhetsplaner som rör de 

verksamheter som flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller 

på motsvarande vis för kommunstyrelsen under 2011. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

De delegationer och attesträtter som nämnderna antagit inom de 

verksamheter som flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller 

på motsvarande vis för kommunstyrelsen i avvaktan på komplett 

delegeringsreglemente och reglemente som anger attestberättigade för 

kommunstyrelsen. 

______________________ 
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Forts KF § 238 

 

Forts KS § 256 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 De delar i nämndreglementena som rör de verksamheter som flyttas 

till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller på motsvarande vis för 

kommunstyrelsen i avvaktan på komplett reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 De delar i övriga nämnders verksamhetsplaner som rör de 

verksamheter som flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller 

på motsvarande vis för kommunstyrelsen under 2011. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

De delegationer och attesträtter som nämnderna antagit inom de 

verksamheter som flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller 

på motsvarande vis för kommunstyrelsen i avvaktan på komplett 

delegeringsreglemente och reglemente som anger attestberättigade för 

kommunstyrelsen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-60 

 

Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar i tillägg att presidiet i kommunfullmäktige ansvarar 

för att nya reglementen tas fram för nämnderna och kommunstyrelsen i den  

nya organisationen. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Anne Sörqvists förslag 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Anne Sörqvists tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 

terar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta. 
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forts KF § 238 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Anne Sörqvists tilläggsyrkande 

och konstaterar att kommunfullmäktige bifallit detta. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

                                          Kommunfullmäktige beslutar att: 

 De delar i nämndreglementena som rör de verksamheter som flyttas 

till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller på motsvarande vis för 

kommunstyrelsen i avvaktan på komplett reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 

 De delar i övriga nämnders verksamhetsplaner som rör de 

verksamheter som flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde gäller 

på motsvarande vis för kommunstyrelsen under 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare, att presidiet i kommunfullmäktige 

ansvarar för att nya reglementen tas fram för nämnderna och kommun-

styrelsen i den nya organisationen. 

 

__________________ 
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KF § 239 

 

KS § 257 

KSAU § 277  dnr KS 2010/229 

 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Dalsland från 10 

november 2010 

2. Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Norra 

Dalsland från 9 november 2010 

 

Samordningsförbundet Norra Dalsland har på medlemmarnas uppdrag tagit 

fram förslag till ny förbundsordning. Bakgrunden är främst lagändringar men 

också justering av namn på vissa parter. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Norra Dalsland från 1 januari 2011 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Norra Dalsland från 1 januari 2011 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 61-68 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland från 1 januari 2011. 

 

________________ 
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KF § 240 Dnr KS 2010/375 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 

Kjell Kaså (C) 

 

Kjell Kaså (C ) har i skrivelse av den 21 november 2010 avsagt sig uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2011. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kjell Kasås anhållan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 

sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

KF § 241 dnr KS 2010/380 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

 

Sahir Al Dousari (S) har i skrivelse av den 29 november 2010 avsagt sig 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Sahir Al Dousaris anhållan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 

sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 
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KF § 242 Dnr KS 2010/356 

 

Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar för perioden 

2011-2014 

 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar ska avse dels 3 gode män för  

tätort och dels 3 gode män för jordbruk och skogsbruk.  

 

Protokoll från valberedningens presidiums möte 10 december 2010 har delats 

ut vid dagens möte. 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att som gode män vid 

lantmäteriförrättningar vid tätortsområden och för jordbruk och skogsbruk 

välja: 

 

(S)    Birgitta Johansson, Varserud 214, 662 91 Åmål, tel 0532-50010 

(MP) Birgit Karlsson, Kroken 511, 662 91, tel 0532-45009 

(S)    Gustav Wennberg, Elisebergsgatan 23 B, 662 35 Åmål, tel 0532-10865 

 

Leif Aronsson (C ) föreslår kommunfullmäktige att som gode män vid 

lantmäteriförrättningar vid tätortsområden och för jordbruk och skogsbruk 

välja: 

 

(KD )  Harald Hårdstedt, Patrongatan 11, 662 34 Åmål, tel 0532-10285 

 (C)      Leif Aronsson, Sandbol 110, 662 97 Ånimskog, 0532-22086 

(C)      Kurt Svensson, Kålsäter 312, 662 91 Åmål, tel 0532-44002 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar välja gode män vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2011-01-01—2014-12-31 enligt följande:  

 

Inom tätorten 

(S)    Birgitta Johansson, Varserud 214, 662 91 Åmål, tel 0532-50010 

(MP) Birgit Karlsson, Kroken 511, 662 91 Åmål, tel 0532-45009 

(KD )  Harald Hårdstedt, Patrongatan 11, 662 34 Åmål, tel 0532-10285 

 

Inom område för jordbruk och skogsbruk 

(S)    Gustav Wennberg, Elisebergsgatan 23 B, 662 35 Åmål, tel 0532-10865 

(C)      Leif Aronsson, Sandbol 110, 662 97 Ånimskog, 0532-22086 

(C)      Kurt Svensson, Kålsäter 312, 662 91 Åmål, tel 0532-44002 

 

________________________ 
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KF § 243 

 

Inkomna  motioner 

 

Ordföranden meddelar att sex motioner har inkommit till dagens möte: 

 

a) från Birgitta Kullvén (SD) angående kommunal parboendegaranti, 

    Dnr KS 2010/378 

 

     4 st från Martin Odalgård (MP) och Pia Ingemarsson (MP): 

b) Etablering av vindkraft på fastigheten Åmål Östby 1:24  Dnr KS 2010/394 

 

c) Fritidsledare i Fengersfors och Tösse  Dnr KS 2010/395 

 

d) Resor till och från fritidsgårdar   Dnr KS 2010/396 

 

e) Plan för stärkande av biologisk mångfald i Åmål  Dnr KS 2010/397 

 

f)  från Sven Callenberg (C ) om upprättande av handlingsplan 

     för främjande av nyföretagande i Åmål        Dnr KS 2010/404 

 

Birgitta Kullvén (SD), Pia Ingemarsson, (MP), Martin Odalgård (MP) och 

Sven Callenberg (C) presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning 

 

 

KF § 244 Dnr KS 2010/387 

 

Inkommet medborgarförslag 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Marianne Lundvall, Ånimskog, 

den 22 november 2010, angående samarbete med Säffle kommun om  

färjeförbindelse över Vänern till Mariestad. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 245 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Kurt Svensson redogör från senaste möte med Kommunalförbundet 

Fyrbodal om beslut och åtgärder. Möte med Dalslandskommunernas 

kommunalförbund skulle ske kommande vecka. 

 

KF § 246 

 

Arvoden till oppositionsföreträdare 

 

Kanslichefen meddelar att samtliga oppositionspartier har lämnat in 

uppgifter om vem som ska vara mottagare och fördelningen av arvodet för 

oppositionspartierna. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen  läggs till handlingarna. 

 

 

KF § 247 

 

Meddelanden 

 

Meddelas att en julhälsning och en gåva från vänorten Gadebusch i Tyskland 

har kommit till kommunen. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

KF § 248 

 

Avslutning 

 

Ordföranden tillönskar alla en God jul och Ett Gott Nytt År.  

 

2:e vice ordföranden Leif Aronsson tillönskar ordföranden en God Jul och  

Ett Gott Nytt År. 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

_____________ 

  


