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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.55 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson 

Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise Svensson (C) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 2 februari 2011, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-14 
Irene Larsson  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Cecilia Gustafsson                       Ann-Louise Svensson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-01-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-02-02 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-02-23 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-01-26 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Lisbeth Karlsson (C) x     

Anne Sörqvist 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) x      

Roger Magnusson x      

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x       

Olof Eriksson (S) x      

Roger Carlsson (S) x  

Britt-Marie Torevik (S) x     

Barbro Gustafsson (M) x        

Ulla Berne (M)    Barbro Spjuth (M) x     

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S)   Anette Andersson (S) x    

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S)   Tobias Holmberg (S) x     

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x       

Birgitta Kullvén (SD) x      
Anette Molarin (S) x      

Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V) x   

Martin Odalgård (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP) x      

Inger Herfindal (KD x     

Christer Törnell (KD) x     

Jan-Eric Thorin (FP)   Gun-Britt Larsson (FP)  x 

Thomas Olson (FP) x 

Leif Aronsson (C) x 

Laila Andrén (S) x 

Gustav Wennberg (S)                      x 
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KF § 1 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, det första för året, 

och förklarar mötet öppnat  

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 2 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 3 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cecilia Gustafsson 

(S)  och Ann-Louise Svensson (C). 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 2 februari 2011, kl 14.00. 

 

KF § 4 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har sex motioner och två interpellationer inkommit och 

behandlas dessa under punkten 5 på dagordningen. 

 

En motion och en interpellation har delats ut vid dagens möte och de övriga är 

utskickade i handlingarna.  

 

 Utsänd dagordning fastställes därmed. 

  

 

KF § 5 

 

Information om arbetsmarknaden inom arbetsmarknadsområdet 

 

Arbetsmarknadsområdeschef Ulrika Jörkander, Arbetsförmedlingen, 

informerar om arbetsmarknadsläget inom arbetsmarknadsområdet Åmål, 

Säffle, Bengtsfors, Dals-Ed och Årjäng, Hon redogör bl a för arbets- 

löshetssiffror, prioriterade grupper av arbetslösa, framtidsutsikter och 

prognoser, samt olika former av ersättningar och aktiviteter för arbetslösa. 
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KF § 6 

KS § 278, KSAU § 293 dnr KS 2009/93 

 

Skuldebrev för Åmåls tennisklubb 

 

Kommunen gav år 2004 Åmåls tennisklubb ett lån på 400 000 kronor i 

samband med att klubben byggde en tennishall. Kommunfullmäktige har 

beslutat att lånet ska amorteras med 16 000 kronor per år. 

 

Tennisklubben hänvisar till klubbens ansträngda ekonomi och vill att 

kommunen skriver av lånet. Kommunfullmäktige har beslutat att ge Åmåls 

Tennisklubb ett ränte- och amorteringsfritt lån under år 2009 och 2010 (25 

november 2009 KF § 220). 

Arbetsutskottets beslut 
 

Ett skuldebrev ska upprättas för Åmåls Tennisklubb som reglerar klubbens 

lån på 400 000 kronor. Lånet ska vara räntefritt och ha en avskrivningstid på 

50 år. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslaget 

skuldebrev för Åmåls tennisklubb  

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslaget 

skuldebrev för Åmåls tennisklubb  

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget skuldebrev 

för Åmåls Tennisklubb. 

 

Mot beslutet reserverar sig Birgitta Kullvén (SD) 

_____________________ 
 

Expedieras 

Ekonomichefen 

Åmåls Tennisklubb
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KF § 7 

KS § 277 

KSAU § 292 dnr KS 2010/287 

 

Ombyggnad av kulturhuset för Europa Direkt 

 

Skrivelse från utvecklingschef Jan-Erik Lundin och kulturchef Stefan 

Jacobsson från 28 juni 2010 behandlas. 

 

Skribenterna föreslår att Europa direkt-kontoret flyttar in i kulturhuset för att 

öka tillgängligheten för allmänheten och för att göra det lätt att samverka 

kring debatter, föreläsningar och seminarier. För att kunna genomföra flytten 

krävs en ombyggnation av kulturhuset och inköp av nya inventarier som 

beräknas kosta totalt 580 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har ställt sig positiv till en ombyggnation, under förutsättning 

att kommissionen och Västra Götalandsregionen godkänner en omlokalisering 

av Europa Direkt. Innan slutligt beslut tas vill arbetsutskottet undersöka 

möjligheter till finansiering (28 september 2010 KSAU § 306). 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kulturnämndens befintliga investeringsram utökas med 580 000 

kronor för ombyggnation av kulturhuset. 

 

2. De ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande 

ombyggnationen inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 

budget och gällande inventarier inom biblioteksverksamhetens budget. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kulturnämndens befintliga investeringsram utökas med 580 000 för 

ombyggnation av kulturhuset. 

 

2. De ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande 

ombyggnationen inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 

budget och gällande inventarier inom biblioteksverksamhetens budget. 

______________________ 
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forts KF § 7 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-6. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Kulturnämndens befintliga investeringsram utökas med 580 000 för 

     ombyggnation av kulturhuset. 

 

2   De ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande 

     ombyggnationen inom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens 

     budget och gällande inventarier inom biblioteksverksamhetens budget. 

______________________ 

 
Expedieras 

Ekonomichefen 

Kulturchefen 

T f förvaltningschef IAF 
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KF § 8 

 dnr KS 2011/421 

KS § 17  dnr KS 2011/422 

 

Taxor inom teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål verksamhet 2011, 

vad gäller Åmåls del 

 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 13 december 2010 § 143-144 

behandlas. 

 

Tidigare beslut om taxor för 2011 kompletteras med: 

 Taxa för torghandelsplatser 

 Taxa för Östby miljöstation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom teknik- 

och fritidsnämndens verksamhet 2011, vad gäller Åmåls del. 

 ______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom teknik- och fritidsnämndens 

verksamhet 2011, vad gäller Åmåls del, avseende taxa för torghandelsplatser 

och taxa för Östby miljöstation. 

 

__________________ 

 

Expedieras 

Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål
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KF § 9 

 

Inkomna  motioner 

 

Ordföranden meddelar att sex motioner har inkommit till dagens möte: 

Bil ärenden 5 a-f. 

 

    3 st från Jan-Eric Thorin (FP):   

a)  angående röjning längs elljusspåret i Örnässkogen,     Dnr KS 2010/408 

       

b) angående röjning av parkeringsplats vid f d Nordverk  Dnr KS 2010/409 

                                                 

c) angående klockan på torget   Dnr KS 2010/410 

 

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

d)     angående källsortering av hushållsavfall     Dnr KS 2011/25 

 

e)  angående kontaktfamilj/person för invandrare   Dnr KS 2011/26 

 

f)  från Ulf Hanstål (M): 

     angående mentorskap för unga företagare och entreprenörsprogram 

     på Åmål/Säffle Gymnasium        Dnr KS 2011/36 

 

Martin Odalgård (MP), Pia Ingemarsson, (MP) och  Ulf Hanstål (M)  

presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

________________ 
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KF § 10 Dnr KS 2011/30, Dnr KS 2011/37 

 

Inkomna interpellationer 

 

Ordföranden meddelar att två interpellationer har inkommit.   

 

- från Birgitta Kullvén (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

angående Bemanningsenheten, Bil ärende 5 g  

 

- från Christer Törnell (KD) ställd till ordföranden i Teknik- och fritids- 

nämnden Säffle-Åmål angående vattenförsörjningen i Åmål.  

Bil ärende 5 h  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna tas upp vid nästa 

kommunfullmäktigesammanträde. 

 

________________  
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KF § 11 dnr KS 2011/31 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot  i kommunfullmäktige  

 

Martin Odalgård (MP) har i skrivelse, daterad 12 januari 2011, vilken inkom 

till kanslienheten den 18 januari 2011, avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Martin Odalgårds  anhållan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 

sammanräkning för att utse ny ledamot  i kommunfullmäktige. 

 

______________ 

 

Expedieras 

Länsstyrelsen 
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 KF § 12 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Michael Karlsson (S)  rapporterar från senaste möte med  Dalslands-

kommunernas kommunalförbund den 17 december i Håverud  och vilka 

beslut och åtgärder som avhandlats där. 

 

Michael Karlsson föreslår att de representanter som är valda i olika 

beredningar mm inom kommunalförbunden och representanter i Dalslands 

Turist AB skall rapportera till kommunfullmäktige om sina respektive 

verksamhetsområden. 

 

Ordföranden uppmanar de valda att informera kommunfullmäktige i 

fortsättningen. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

KF § 13 

 

Meddelanden 

 

Länsstyrelsens beslutade, enligt protokoll av 10 december 2010, att utse 

Lena Hesselroth (C) till ny ersättare efter Anelia Dotcheva, till och med 

2014-10-31. 

  

Enligt länsstyrelsens protokoll av den 10 december 2010 har inte någon 

ny ersättare efter Angelica Bill (SD) kunnat utses. 

 

Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 3 januari 2011, att utse 

Roger Magnusson (C) till ny ledamot efter Kjell Kaså, till och med  

2014-10-31. Ny ersättare efter Roger Magnusson blir Toni Radanov (C) 

för samma period. 

 

Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 3 januari 2011, att utse 

Britt-Marie Torevik (S) till ny ledamot efter Sahir Al Dousari, till och 

med 2014-10-31. Ny ersättare efter Britt-Marie Torevik blir Elisabeth 

Mohlin (S), för samma period. 

 

Meddelas att det speciella arvodet till oppositionens företrädare kommer 

att utbetalas i december 2011. Detta avser inte partistödet, utan enbart 

stöd till oppositionen. 
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forts KF § 13 

 

Tackskrivelser från Ulla-Britt Johansson och Kerstin Edvinsson 

föredrogs i anledning av uppvaktningen med minnesgåva när de lämnade 

sina politiska uppdrag. 

 

Informeras om att samtliga fullmäktigeledamöter kommer att presenteras i PD 

med foto kommande torsdag. Vidare kommer även foto och kontaktuppgifter 

till ledamöterna att läggas ut på kommunens hemsida. 

 

KF § 14 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

_______________________      

 

 


