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Plats och Tid Stadshuset                          18.30-20.05 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunchef Svante Melander 

Utses att justera Olof Eriksson (S) och  Ulla Berne (M) 
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Under- 
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Irene Larsson                                 Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Olof Eriksson                                Ulla Berne 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-02-23 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-02-28 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-03-22 
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Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-02-23 

 
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)    Anette Andersson (S) x    

Olof Eriksson (S) x      

Roger Carlsson (S) x  

Britt-Marie Torevik (S) x     

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)   Hans Andersen (S) x     

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x       

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

Tina Carlson (V) x      

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP)   -----------------------      

Inger Herfindal (KD   Harald Hårdstedt (KD)  x   

Christer Törnell (KD) x     

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x 

Leif Aronsson (C)   Magnus Andersson (C) x 

Laila Andrén (S) x 

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 15 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat.  

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 16 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 17 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Olof Eriksson (S) och 

Ulla Berne (M) 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, måndagen den 28 februari 2011, kl 14.00. 

 

KF § 18 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har 6 motioner inkommit samt delats ut och behandlas dessa 

under punkten 11 på dagordningen.  

 

 Ett interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande har delats ut vid 

dagens möte och behandlas under ärende 10.    

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

____________ 
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KF § 19 

 

KS § 29 

KSAU § 17 dnr KS 2011/419 

 

Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt 

 

Offerter om partiell inlösen som inkom till kanslienheten 21 december 2010 

behandlas. 

 

Åmåls kommun har ett stort åtagande för intjänad pensionsrätt, en så kallad 

pensionsskuld. Nu diskuteras att lösa in en del av detta åtagande. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

 

1. Det överskottsmedel, 1 089 937 kronor, som finns i den 

överskottsfond som administreras av KPA ska används för inlösen av 

intjänad pensionsrätt. 

 

2. I övrigt avvaktar Åmåls kommun med partiell inlösen av intjänad 

pensionsrätt, beroende på bokslutets utfall. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

 

1. Det överskottsmedel, 1 089 937 kronor, som finns i den 

överskottsfond som administreras av KPA ska används för inlösen av 

intjänad pensionsrätt. 

 

2. I övrigt avvaktar Åmåls kommun med partiell inlösen av intjänad 

pensionsrätt, beroende på bokslutets utfall. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-19 
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Forts KF § 19 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Det överskottsmedel, 1 089 937 kronor, som finns i den 

      överskottsfond som administreras av KPA ska användas för inlösen av 

       intjänad pensionsrätt. 

 

2     I övrigt avvaktar Åmåls kommun med partiell inlösen av intjänad 

        pensionsrätt, beroende på bokslutets utfall. 

______________________ 

 
Expedieras 

Ekonomichefen 
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KF § 20 

 

KS § 36 

KSTU § 10 dnr KS 2011/ 

 

Tillstånd att påbörja byggnation av lokal åt Artech Sverige AB 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från VD Magnus Dalsbo från 26 januari 2011. 

2. Skrivelse från Artech Sverige AB som inkom till Åmåls 

kommunfastigheter AB 26 januari 2011. 

 

Artech Sverige AB vill att Åmåls Kommunfastigheter AB ansöker bygger en 

cirka 1 200 m² stor produktionsbyggnad på fastigheten Åmåls-Nygård 1:58. 

Artech Sverige AB vill då, genom dotterbolaget Svanströms Verktyg AB, 

sälja del av grannfastigheten Åmåls-Nygård 1:50 för priset 10 kronor per m².  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges tillstånd att uppföra 

produktionsbyggnad åt Artech Sverige AB. 

 

2. Tillståndet under punkt 1 ovan ges under förutsättning att Åmåls 

kommunfastigheter AB försäkrar sig om att godtagbar säkerhet finns 

för hyresavtalets fullföljande. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges tillstånd att uppföra 

produktionsbyggnad åt Artech Sverige AB. 

 

2. Tillståndet under punkt 1 ovan ges under förutsättning att Åmåls 

kommunfastigheter AB försäkrar sig om att godtagbar säkerhet finns 

för hyresavtalets fullföljande. 

 

Ulf Hanstål (M) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 
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forts KF § 20 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-22. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning och 

kontroll av de lagliga regler som gäller för byggnation. 

 

Inlägg görs i ärendet av Sven Callenberg (C) och Michael Karlsson (S). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger, kommunstyrelsens förslag och Michael Karlssons återremiss- 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till kommun- 

styrelsen för skyndsam utredning och kontroll av de lagliga regler som 

gäller för byggnation. 

 

_____________________ 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

ÅKAB 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-02-23 8 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 21 

KS § 30 

KSAU § 18 dnr KS 2010/423 

 

Kostpolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till kostpolicy från 3 december 2010 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 13 december 2010 

SBN § 140 

 

I samarbete mellan Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett förslag 

till kostpolicy sammanställt. Policyn avser främst barn, ungdomar och äldre 

inom kommunal verksamhet. 

 

Synpunkter har inhämtats från barn- och utbildningsnämnden, och vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att policyn fastställs. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Dokumentet revideras enligt följande och överlämnas till kommunstyrelsen: 

 

 Texten Måltiden ska dukas fram på ett inbjudande sätt och kunnas 

intas i lugn och ro ska läggas till på sidan 4, under avsnittet om 

förskolans och skolans måltider. 

 Texten Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetskraven uppnås stryks 

från sidan 6, under avsnittet om kvalité. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för Åmåls 

kommun. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (M) att ärendet återremitteras 

till kostenheten för att se över texter om schemaläggning och nötter. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 

förslag och Ulf Hanståls (M) återremissyrkande. Ordföranden ställer 

proposition på återremissyrkandet och konstaterar att ärendet ska avgöras 

idag. Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 
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Forts KF § 21 

 

Forts KS § 30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för Åmåls 

kommun. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 23-33 

 

Harald Hårdstedt (KD) yrkar för Alliansens del, att ärendet återremitteras 

för omarbetning av förslaget, eftersom det bland annat är bristfälligt och  

innehåller sakfel. Ett framtaget förslag till dokument för  kostpolicy 

överlämnas. 

 

Michael Karlsson (S) och Thomas Olson (FP) tillstyrker Harald Hårdstedts 

yrkande om återremiss. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger, kommunstyrelsens förslag och Harald Hårdstedts återremiss- 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för omarbetning av förslaget till kostpolicy. Förslaget från Harald Hårdstedt 

ska bifogas remissen.  

____________ 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Kostchefen
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KF § 22 

 

KS § 34 

KSTU § 8 dnr KS 2011/19 

 

Kommunikationspolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunikatör Eva Nilsson från 3 januari 2011 

2. Förslag till kommunikationspolicy som inkom till kanslienheten 11 

januari 2011 

 

Kommunikationspolicyn anger principer och förhållningssätt, ansvar, 

målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för intern och 

extern kommunikation. 

 

Kommunikatören föreslår att kommunikationspolicyn inklusive två bilagor 

antas. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunikationspolicy med två tillhörande bilagor. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunikationspolicy med två tillhörande bilagor. 

______________________ 

 

 Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 34-66 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationspolicy för Åmåls 

kommun  med två tillhörande bilagor. 

 

_____________ 

Expedieras 

Kommunikatören 

Nämnderna 
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KF § 23 

 

KS § 35 

KSTU § 9 dnr KS 2011/8 

 

Riktlinjer för bildhantering för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunikatör Eva Nilsson från 27 december 

2010. 

2. Förslag till riktlinjer för bildhantering som inkom till kanslienheten 30 

december 2010 

 

Kommunikatören föreslår att riktlinjer för bildhantering, inklusive tre bilagor 

antas. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt arbetssätt, att tydliggöra 

ansvaret för bildpublicering och att tydliggöra huvuddragen i de lagar som 

måste följas. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 

bildhantering med två tillhörande bilagor. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att riktlinjerna har tre tillhörande 

bilagor, inte två som det står i arbetsutskottets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 

bildhantering med tre tillhörande bilagor. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 67-80 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för bildhantering för Åmåls 

kommun med tre tillhörande bilagor. 

______________ 

Expedieras 

Kommunikatören 

Nämnderna
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KF § 24 

 

KS § 28 

KSAU § 16 dnr KS 2011/27 

 

Arvode till överförmyndare och dennes ersättare 2011 

 

Skrivelse från personalstrateg Marita Koivuoja från 13 januari 2011 

behandlas. 

 

Ett beslut måste fattas om arvode för överförmyndare och dennes ersättare 

från 1 januari 2011.  

 

Arbetsutskottets beslut  

 

Arvode för överförmyndares ersättare behandlas direkt på kommunstyrelsens 

möte. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Överförmyndarens och dennes ersättares arvoden ska vara knutna till 

kommunstyrelsens ordförandes arvode och gälla från 1 januari 2011.  

 

2. Överförmyndarens arvode ska utgöra 30 % av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode, vilket under 2011 innebär 161 280 kronor på 

årsbasis. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från personalchef Jeanette 

Lämmel från 8 februari 2011. 

 

Personalchefen föreslår, utifrån de politiska diskussioner som fördes vid 

arbetsutskottets möte, att årsarvode till överförmyndarens ersättare ska utgöra 

0,9 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode i fast ersättning, vilket under 

2011 innebär 4 838 kronor på årsbasis, och 187 kronor per tjänstgörande 

timme. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar bifall till den del av personalchefens beslut som 

avser fast ersättning för ersättaren, men att frågan om timarvode återremitteras 

till personalchefen för att ta fram ett förslag till arvode som är knutet till annat 

arvode, så att uppräkning sker automatiskt.  
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Forts KF  § 24 

 

Forts KS § 28 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 

arbetsutskottets förslag och Thomas Olsons (FP) yrkande. Ordföranden ställer 

proposition på arbetsutskottet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen  

beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på 

Thomas Olsons (FP) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 

även i enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Överförmyndarens och dennes ersättares arvoden ska vara knutna till 

kommunstyrelsens ordförandes arvode och gälla från 1 januari 2011.  

 

2. Överförmyndarens arvode ska utgöra 30 % av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode, vilket under 2011 innebär 161 280 kronor på 

årsbasis. 

 

3. Överförmyndarens ersättares arvode ska utgöra 0,9 % av 

kommunstyrelsens ordförandes arvode i fast ersättning, vilket under 

2011 innebär 4 838 kronor på årsbasis. 

 

4. Frågan om timarvode för ersättaren återremitteras till personalchefen 

för att ta fram ett förslag till arvode som är knutet till annat arvode, så 

att uppräkning sker automatiskt. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 81-90 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Överförmyndarens och dennes ersättares arvoden ska vara knutna till 

       kommunstyrelsens ordförandes arvode och gälla från 1 januari 2011.  

 

2     Överförmyndarens arvode ska utgöra 30 % av kommunstyrelsens 

       ordförandes arvode, vilket under 2011 innebär 161 280 kronor på 

       årsbasis. 
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Forts KF § 24 

 

3     Överförmyndarens ersättares arvode ska utgöra 0,9 % av 

       kommunstyrelsens ordförandes arvode i fast ersättning, vilket under 

       2011 innebär 4 838 kronor på årsbasis. 

 

4     Frågan om timarvode för ersättaren återremitteras till personalchefen 

       för att ta fram ett förslag till arvode som är knutet till annat arvode, så 

       att uppräkning sker automatiskt. 

 

_______________ 

 

Expedieras 

Överförmyndaren 

Personalchefen 

Lönekontoret 
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KF § 25 

 

KS § 33 

TU § 1 dnr KS 2010/155 

 

Motion om fair trade city 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Emil Radanov (C) från 26 april 2010. 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 30 september 2010 BMN 

§ 147 

3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo 

 

Emil Radanov (C) skriver i sin motion att fair trade city är en diplomering för 

kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion, till exempel genom etisk 

upphandling och ett aktivt informationsarbete. Motionären föreslår att Åmåls 

kommun kandiderar för fair trade city diplomering under 2011. 

 

Arbetsutskottet har remitterat motionen till bygg- och miljönämnden för att 

göra en första inventering för att klarlägga om intresse för fair trade city finns 

från kommunal verksamhet, näringsliv, kyrka och föreningar (3 augusti 2010 

§ 250) 

 

Bygg- och miljönämnden överlämnar miljöchefens skrivelse som svar på 

remissen. Miljöchefen framför att det vore positivt om kommunen 

kandiderade till fair trade city, men poängterar att miljökontoret inte har 

resurser för att samordna/styra detta arbete. Miljökontoret vill inte heller 

genomföra den inventering som efterfrågas, bland annat eftersom bygg- och 

miljönämnden är tillsynsmyndighet för många av de aktörer som 

intresseförfrågan skulle riktas mot. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen bifalls. Samordnande ansvar för fair trade city-arbetet ska 

ligga hos miljöenheten, som en del av det miljöstrategiska arbete som 

utförs åt kommunstyrelsen. Arbetet ska inledas under 2012. 

 

2. Budgetutskottet uppdras att beakta detta i budgeten för 2012. 

______________________ 
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forts KF § 25 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 91-100 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Motionen bifalls. Samordnande ansvar för fair trade city-arbetet ska 

      ligga hos miljöenheten, som en del av det miljöstrategiska arbete som 

      utförs åt kommunstyrelsen. Arbetet ska inledas under 2012. 

 

2    Budgetutskottet uppdras att beakta detta i budgeten för 2012. 

 

                                            

                                           _____________________ 

 

                                           Expedieras 

                                           Emil Radanov (C) 

                                           Miljöchefen 

 Budgetutskottet
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KF § 26 

 

KS § 31 

KSAU § 19  

 

Val av krisledningsnämnd för innevarande mandatperiod – ledamöter, 

ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

 

Enligt den politiska organisation som antogs av kommunfullmäktige 25 

augusti 2010 (KF § 120) ska kommunstyrelsens arbetsutskott utgöra 

krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen valde 11 januari 2011 KS § 3 

arbetsutskott tillika krisledningsnämnd.  

 

Vid länsstyrelsens senaste tillsynsbesök gällande kommunens krisverksamhet 

framfördes önskemål att detta synliggjordes genom att kommunfullmäktige 

valde en krisledningsnämnden i särskild paragraf. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

För innevarande mandatperiod väljs följande ordinarie ledamöter till 

krisledningsnämnden: 

S Michael Karlsson, Vallgatan 10, 662 34 Åmål 

S Ewa Arvidsson, Kvarnholmsgatan 8, 662 34 Åmål 

MP Pia Ingemarsson, Fabriksgatan 2 B, 662 95 Fengersfors 

C Anne Sörqvist, Mo Byn 521, 662 91 Åmål  

KD Christer Törnell, Smedgatan 2, 662 34 Åmål 

 

Vidare väljs som ersättare: 

S Olof Eriksson, Tydjebyn 513 Tybybäcken, 662 98 Tösse 

S Cecilia Gustafsson, Mo Stom 803, 662 91 Åmål 

S Mikael Norén, Järngatan 6 B, 662 33 Åmål 

M Johan Paulsson, Strand 130, 662 91 Åmål 

FP Thomas Olson, Packebyn 121, 662 91 Åmål 

 

Som ordförande väljs Michael Karlsson (S), som 1:e vice ordförande Ewa 

Arvidsson (S) och som 2:e vice ordförande Anne Sörqvist (C). 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) i tillägg att nämnden 

ska ha samma inkallandeordning för ersättare som övriga nämnder och att 

denna ordning skrivs in i beslutet. 
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Forts KF § 26 

 

Forts KS § 31 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 

arbetsutskottets förslag och Anne Sörqvists (C) tilläggsyrkande. Ordföranden 

ställer proposition på arbetsutskottet förslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden 

proposition på Anne Sörqvists (C) tilläggsyrkande och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutat även i enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

För innevarande mandatperiod väljs följande ordinarie ledamöter till 

krisledningsnämnden: 

 

S Michael Karlsson, Vallgatan 10, 662 34 Åmål 

S Ewa Arvidsson, Kvarnholmsgatan 8, 662 34 Åmål 

MP Pia Ingemarsson, Fabriksgatan 2 B, 662 95 Fengersfors 

C Anne Sörqvist, Mo Byn 521, 662 91 Åmål  

KD Christer Törnell, Smedgatan 2, 662 34 Åmål 

 

Vidare väljs som ersättare: 

S Olof Eriksson, Tydjebyn 513 Tybybäcken, 662 98 Tösse 

S Cecilia Gustafsson, Mo Stom 803, 662 91 Åmål 

S Mikael Norén, Järngatan 6 B, 662 33 Åmål 

M Johan Paulsson, Strand 130, 662 91 Åmål 

FP Thomas Olson, Packebyn 121, 662 91 Åmål 

 

Som ordförande väljs Michael Karlsson (S), som 1:e vice ordförande Ewa 

Arvidsson (S) och som 2:e vice ordförande Anne Sörqvist (C). 

 

För samverkansgruppen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet skall ersättare inkallas i den ordning de uppräknas i detta 

protokoll.   

  

När det gäller samverkansgrupp Allians för Åmål ersätts i första hand  

frånvarande ordinarie av ersättare från samma parti, förutom Folkpartiet och 

Kristdemokraterna som i första hand ersätter varandra. I andra hand träder 

ersättare in i den ordning de valda.  

______________________ 
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forts KF § 26 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 101-102 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag om ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd för innevarande 

mandatperiod, samt vidare enligt kommunstyrelsens förslag om ordningen  

för ersättares inkallande. 

 

_________________
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KF § 27 Dnr 2011/37 

 

Svar på interpellation om vattenförsörjningen i Åmål 

 

Christer Törnell (KD) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit 

med interpellation angående vattenförsörjningen i Åmål, ställd till 

ordföranden i Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål. Bil 103-104. 

 

Interpellationssvar hade  inkommit från ordförande Roger Carlsson, 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Roger Carlson (S), Christer Törnell 

(KD) och Patrik Sandvall (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

 

_______________ 
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KF § 28 Dnr 2011/30 

 

Svar på interpellation om Bemanningsenheten  i Åmål 

 

Birgitta Kullvén (SD) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit 

med interpellation angående Bemanningsenheten i Åmåls kommun, ställd till 

kommunstyrelsens ordförande. Bil 105. 

 

Interpellationssvar, bil ärende 10,  sid 106, hade  inkommit från 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Birgitta Kullvén (SD),  

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 

interpellationssvaret till handlingarna. 

 

______________ 
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KF § 29 

 

Inkomna  motioner 

 

Ordföranden meddelar att sex motioner har inkommit till dagens möte: 

Bil ärenden 5 a-f. 

 

    från Ulf Hanstål (M):   

a)  angående  omvårdnadsprogrammet och anställningsgaranti 

     för elever från läsåret 2015                                     Dnr KS 2011/72 

       

b) från Barbro Gustafsson (M): 

    angående arvoden till deltagare i Funktionshindrades sam- 

    arbetsråd                                                                   Dnr KS 2011/73 

 

     4 st från Patrik Sandvall (M):                                              

c)  angående avfallskvarnar i hushållem                       Dnr KS 2011/81 

 

d)  angående mobbing i skolan                                     Dnr KS 2011/78 

       

e)   angående föreningsstöd baserat på nytta, inte        Dnr  KS 2011/79 

   

f)   angående arbetsmiljöundersökning genom             Dnr KS 2011/80 

     extern aktör   

 

Ulf Hanstål (M), Barbro Gustafsson (M) och Patrik Sandvall (M) 

presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_______________ 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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KF § 30 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Anne Sörqvist (C)  rapporterar från senaste möte med  Dalslands-

kommunernas kommunalförbund den 11 februari 2011 och de beslut och 

ärenden som avhandlats där. 

 

Något möte Fyrbodals kommunalförbund har inte ägt rum sedan föregående 

fullmäktigemöte. 

 

KF § 31 

 

Meddelanden 

 

En revisionsrapport avseende granskning av internkontroll i Åmåls kommun, 

daterad 24 januari 2011 har inkommit och kommer att behandlas i ordinarie 

ordning (Dnr 2011/48). 

 

En revisionsrapport avseende granskning av kommunstyrelsen och 

nämndernas ansvarsutövande aktiviteter i Åmåls kommun, daterad 24 januari 

2011 har inkommit och kommer att behandlas i ordninarie ordning. 

( Dnr 2011/49) 

 

Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 7 februari 2011, att utse 

Jonatan Malm (MP) till ny ledamot efter Martin Odalgård, till och 

med 2014-10-31. Ny ersättare efter Jonatan Malm blir Hjalmar Fryklind (MP) 

för samma period. 

 

En korrigering av föregående månads meddelande om utbetalning av 

oppositionsarvoden. Utbetalning kommer att ske i enlighet med arvodes- 

reglementet. Ingen utbetalning sker dock i februarilönen eftersom löne- 

brytet ägt rum. 

 

Valmyndigheten har  meddelat under dagen att datum för omval för Västra 

Götalands läns landstingsval har fastställts till den 15 maj.  

 

KF § 32 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

________________ 


