
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-03-30 1-37 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-20.30 
Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 
Kanslichef Ida Rådman 
Kommunsekreterare Ida Rådman 

Utses att justera Roger Carlsson (S) och  Tina Manner (S) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 6 april 2011, kl 14.00 

 33-65 Sekreterare 
Irene Larsson                                Ida Rådman 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Gustav Wennberg, ej § 41                    Leif Aronsson, § 41 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Roger Carlsson                             Tina Manner 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2011-03-30 
Datum för 
anslags uppsättande 2011-04-06 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-04-28 

Förvaringsplats 
för protokollet 

kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-03-30 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Lisbeth Karlsson (C) x     
Anne Sörqvist x      
Kurt Svensson (C) x       
Michael Karlsson (S ) x    
Ewa Arvidsson (S )   Hans Andersen (S)      
Cecilia Gustafsson (S ) x    
Mikael Norén (S) x    
Sven Callenberg (C) x        
Ann-Louise Svensson (C)   Magnus Andersson (C )  
Roger Magnusson   ----------------    
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)  x          
Ulf Hanstål (M) x      
Tina Manner (S) x   
Torbjörn Norén (S) x        
Barbro Axelsson (S) x       
Tommy Lehrman (S) x     
Patrik Sandvall (M) x      
Johan Paulsson (M)   Barbro Spjuth (M)       
Birgitta Kullvén (SD) x      
Anette Molarin (S) x      
Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V)     
Jonatan Malm (MP)                  x      
Pia Ingemarsson (MP)   Birgit Karlsson (MP)      
Inger Herfindal (KD x       
Christer Törnell (KD) x     
Jan-Eric Thorin (FP) x    
Thomas Olson (FP) x 
Leif Aronsson (C) x    
Laila Andrén (S)   Anette Andersson (S) 
Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 33 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 34 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 35 
 
Justering  
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roger Carlsson (S) 
och Tina Manner (S). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 6 april 2011, kl 14.00. 
 
KF § 36 
 
Dagordning 
 
Inga motioner, medborgarförslag, frågor eller interpellationer har inkommit 
och därför utgår ärende 27 på föredragningslistan. 
 
Vd Magnus Dalsbo, ÅKAB, kommer att informera under ärende 1, 2 och 
18. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson kommer att redogöra för årsredovisningen, 
ärende 3. 
 
Revisionens ordförande för mandatperioden 2007-2010, Rolf B Andersson, 
kommer att redovisa revisionsberättelsen  under ärende 4. 
 
Ulf Hanstål (M) ställer en ordningsfråga angående ärende 23 på föredrag- 
ningslistan och kanslichefen svarar på denna. 
 
Dagordningen godkännes med dessa kompletteringar. 
 
-------------------- 
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KF § 37 
 
KS § 48 KS 2011/99 
 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB för 2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Åmåls kommunfastigheter AB:s styrelsemöte 1 mars 
2011 

2. Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2010 
3. Revisionsberättelse från 7 mars 2011 
4. Granskningsrapport från 7 mars 2011 
 

Resultatet för Åmåls kommunfastigheter 2010 är minus 13 988 000 kronor.  
 
Revisionen konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag 
och god redovisningssed. 
 
Årsstämman äger rum 23 mars 2011, och protokollet från denna behandlas 
vid kommunfullmäktiges marsmöte. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna informationen 
och lägga denna till handlingarna.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga1-30,
samt protokoll från årsstämma utdelad vid dagens möte. 
 
Verkställande direktören vid ÅKAB, Magnus Dalsbo, redogör för verk- 
samheten under det gångna året vid ÅKAB och de arbeten som utförts 
inom bolaget. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma 
till handlingarna. 
 
____________________ 
Expedieras: 
 
ÅKAB
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KF § 38 
 
KS § 49 KS 2011/98 
 
Årsredovisning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB för 2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB styrelsemöte 1 
mars 2011 

2. Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2010 
3. Revisionsberättelse från 7 mars 2011 
4. Granskningsrapport från 7 mars 2011 
 

Resultatet för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 2010 är minus 123 000 
kronor.  
 
Revisionen konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag 
och god redovisningssed. 
 
Årsstämman äger rum 23 mars 2011, och protokollet från denna behandlas 
vid kommunfullmäktiges marsmöte. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna informationen 
och lägga denna till handlingarna.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga31-51,
samt protokoll från årsstämman utdelad vid dagens möte. 
 
Verkställande direktören vid Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB, Magnus 
Dalsbo, redogör för verksamheten under det gångna året vid ÅNAB och de 
arbeten som utförts inom bolaget. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma 
till handlingarna. 
 
_________________ 
Expedieras: 
 
ÅNAB
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KF § 39 
 
KS § 50 KS 2011/100 
KSAU § 31 
 
Årsredovisning för Åmåls kommun år 2010 
 
Årsredovisning för Åmåls kommun 2010 behandlas. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson berättar om årsredovisningen och svarar på 
frågor. 

 
Personalchef Jeanette Lämmel får frågor om personalekonomisk redovisning. 
Personalchefen återkommer i frågan. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget. 

 
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
__________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte berättar ekonomichef Fredrik Nilsson om 
årsredovisningen och svarar på frågor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna enligt förslaget.  
 
2. På sidan 8 i förvaltningsberättelsen, i avsnittet Verksamhetens intäkter ska 

ett förtydligande att vissa verksamheter är nollbudgeterade läggas till. På 
sidan 10 stryks meningarna som inleds med De förstärkningar som och 
Även översyn av eventuell förändring. Med dessa korrigeringar 
överlämnas årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga52-53 samt separat 
redovisning,
  
Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för årsredovisningen 2010, och 
redovisar bl a resultat och finansiella mål, samt svarar på frågor. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-03-30 7 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
forts KF § 39 
 
Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S) och Christer Törnell (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i debatten görs av Anne Sörqvist (C).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2010 
samt fastställa balansräkningen. 
 
________________ 
  
Expedieras: 
 
Ekonomikontoret 
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KF § 40 
 
Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 2010 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 54-71 samt 
sidorna 51-55 i Årsredovisningen 
 
Rolf B Andersson, för revisorerna, kommenterar revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten, och  tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda avseende år 2010. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen för år 2010. 
 
___________________ 
Expedieras: 
 
Ekonomikontoret
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KF § 41 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Kurt Svensson (C), Michael Karlsson (S), Anne Sörqvist (C), Christer 
Törnell (KD), Gustav Wennberg (S), Ulf Hanstål (M), Thomas Olson (FP), 
Birgit Karlsson (MP),Cecilia Gustafsson (S) och Barbro Gustafsson (M). 
 
Under denna paragraf tjänstgör 2:e v ordförande Leif Aronsson (C) som 
ordförande. 
 
____________ 
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KF § 42 
 
Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildnings- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Michael Karlsson (S), Sven Callenberg (C) och Ulf Hanstål (M).   
 
________________ 
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KF § 43 
 
Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljö- 
nämnnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
bygg- och miljönämnden  och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Olof Eriksson (S). 
 
________________ 
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KF § 44 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för kulturnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kulturnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kulturnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Lisbeth Karlsson (C ) och Barbro Axelsson (S). 
 
________________ 
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KF § 45 
 
Ansvarsfrihet för samhällsbyggandsnämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för samhällsbygg- 
nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års 
verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Thomas Olson (FP), Mikael Norén (S), Patrik Sandvall (M) och Barbro 
Gustafsson (M). 
 
_______________     
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KF § 46 
 
Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgs- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden  och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Anne Sörqvist (C), Inger Herfindal (KD), Cecilia Gustafsson (S),  
Barbro Spjuth (M), Jan-Eric Thorin (FP), Anette Andersson (S) och  
Tommy Lehrman (S)   
_______________     
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KF § 47 
 
Ansvarsfrihet för valnämnden avseende år 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
valnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Cecilia Gustafsson (S). 
 
_______________     
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KF § 48 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen Arvodesberedning 
och enskilda förtroendevalda avseende 2010 
 
Upptas till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen 
Arvodesberedning och enskilda förtroendevalda avseende 2010 års verk- 
samhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Arvodesberedningen samt enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Arvodesberedningen samt enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2010 års verksamhet. 
 
I behandlingen av ärendet deltar ej på grund av jäv: 
 
Anne Sörqvist (C), Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP), 
 Leif Aronsson (C), Cecilia Gustafsson (S), Ulf Hanstål (M) och  
Birgit Karlsson (MP). 
 
_________________ 
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KF § 49 
 
KS § 63 
KSAU § 49  dnr KS 20119 
 
Revisionsrapport om nämndernas ansvarutövande aktiviteter 
 
Kommunrevisionens rapport behandlas. 

 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till fullmäktige. 
_______ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till fullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga72-80,
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 
 
_______________ 
Expedieras: 
 
Kommunrevisionen
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KF § 50 
KS § 47 
BU § 7 KS 2011/69   
 
Tidsplan för ekonomi- och styrprocessen 2012 
 
Aktivitetsplan för ekonomi- och styrprocessen 2012 behandlas. 
 
Aktivitetsplanen anger vad som ska göras i ekonomi- och styrprocessen och 
när det ska göras. Exempelvis ska alla nämnder ha lämnat förslag på 
verksamhetsplan, mål, taxor och nämndbudget senast 29 april. Dessa ska 
sedan behandlas av budgetberedningen, MBL-förhandlas och antas av 
fullmäktige 22 juni. 
 
Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta aktivitetsplan för 
ekonomi- och styrprocessen 2012. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas en alternativ aktivitetsplan, där 
budgeten slutligen antas av kommunfullmäktige vid extra 
kommunfullmäktige torsdagen 1 september 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta aktivitetsplan för 
ekonomi- och styrprocessen 2012, där budgeten slutligen antas av 
kommunfullmäktige vid extra kommunfullmäktige torsdagen 1 september 
2011. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 81-82,
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta aktivitetsplan för ekonomi- och 
styrprocessen 2012, där budgeten slutligen antas av kommunfullmäktige vid 
extra kommunfullmäktige torsdagen 1 september 2011. 
 
__________________ 
Expedieras: 
 
Ekonomikontoret
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KF § 51 
KS § 52 
KSAU § 33  dnr KS 2011/64 
 
Ej verkställda investeringar 
 
Skrivelse från Ekonomichef Fredrik Nilsson behandlas, dat. 2011-02-08. 
 
Några av kommunens verksamheter har inkommit med önskemål om utökad 
investeringsbudget för 2011. Investeringsprojekten är relaterade till ”ej 
tidigare verkställda investeringar” från år 2008 till 2010. 
 
Föreslås att 500 tkr för åtgärder i anslutning till utvecklingsplan gällande 
Örnäs Camping stryks. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja tilläggsbudget, med 
undantag av 500 tkr för Örnäs Camping, för ej verkställda investeringar. 
Samtidigt påminna organisationen om att framgent kommer endast synnerliga 
skäl accepteras vid avsteg från kommunens investeringspolicy. 
_________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja tilläggsbudget, med 
undantag av 500 tkr för Örnäs Camping, för ej verkställda investeringar. 
Samtidigt påminna organisationen om att framgent kommer endast synnerliga 
skäl accepteras vid avsteg från kommunens investeringspolicy. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 83-85,
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsbudget, med undantag av 500 
tkr för Örnäs Camping, för ej verkställda investeringar. Samtidigt påminna 
organisationen om att framgent kommer endast synnerliga skäl accepteras vid 
avsteg från kommunens investeringspolicy. 
___________________ 

Expedieras: 
 
Ekonomikontoret
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KF § 52 
 
KS § 54 
KSAU § 35  dnr KS 2011/77 
 
Revidering av budget 2011 gällande lokalhyror
 
Följande dokument behandlas: 
1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 16 februari 2011 § 20 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, dat. 2011-02-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
ombudgetering av budgetram för år 2011 motsvarande 568 tkr. från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering 
av budgetram för år 2011 motsvarande 568 tkr. från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
__________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering 
av budgetram för år 2011 motsvarande 568 000 kronor från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 86-88,
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar om ombudgetering av budgetram för år 2011 
motsvarande 568 000 kronor från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 
 
______________ 
Expedieras: 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret
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KF § 53 
 
KS § 51  
KSAU § 32  dnr KS 2010/405 
 
Ägardirektiv, redovisning avkastningskrav för ÅKAB 
 
Skrivelse från ÅKAB föreligger. 
 
Remissvar från ekonomichef Fredrik Nilsson behandlas, dat. 2011-01-31. 
 
År 1995 beslöt kommunfullmäktige att antaga ägardirektiv för Åmåls 
Kommunfastigheter AB. I direktivet framgår att bolaget ska åläggas ett årligt 
avkastningskrav vars storlek ska fastställas i samband med att förhandlingar 
förs om nästkommande års lokalhyror. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
 
1. I befintligt ägardirektiv lägga till att bolagets tre ”områden” (bostads-, 

förvaltnings-, och kommersiella fastigheter) ska särredovisas i kvartalsvis 
ekonomiska prognoser till kommunstyrelsen, delårsredovisning samt 
årsredovisning. Förvaltningsfastigheter avser fastigheter och lokaler hyrda 
av kommunen. 

2. Avkastningskrav baseras på kontant tillskjutet kapital samt 
apportegendom (i detta fall samma som antal aktier) fördelat enligt 
följande: 

 
Bostadsfastigheter     6.7 Mkr 
Förvaltningsfastigheter                          12.0 Mkr 
Kommersiella fastigheter                     14.3 Mkr 
 
Avkastningskravet för bostadsfastigheter blir 4 %, för förvaltningsfastigheter 
0 % samt för kommersiella fastigheter 6 %. Avkastningskravet är totalt 
1 126 000 kr. 
 
Beslutet gäller från år 2011 och framåt. 
____________ 
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Forts KF § 53 
 
Forts KS § 51 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
 
1. I befintligt ägardirektiv lägga till att bolagets tre ”områden” (bostads-, 

förvaltnings-, och kommersiella fastigheter) ska särredovisas i kvartalsvis 
ekonomiska prognoser till kommunstyrelsen, delårsredovisning samt 
årsredovisning. Förvaltningsfastigheter avser fastigheter och lokaler hyrda 
av kommunen. 

2. Avkastningskrav baseras på kontant tillskjutet kapital samt 
apportegendom (i detta fall samma som antal aktier) fördelat enligt 
följande: 

 
Bostadsfastigheter     6.7 Mkr 
Förvaltningsfastigheter                          12.0 Mkr 
Kommersiella fastigheter                     14.3 Mkr 
 
Avkastningskravet för bostadsfastigheter blir 4 %, för förvaltningsfastigheter 
0 % samt för kommersiella fastigheter 6 %. Avkastningskravet är totalt 
1 126 000 kr. 
 
Beslutet gäller från år 2011 och framåt. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 89-92,
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1    I befintligt ägardirektiv lägga till att bolagets tre ”områden” (bostads-, 
      förvaltnings-, och kommersiella fastigheter) ska särredovisas i kvartalsvis 
      ekonomiska prognoser till kommunstyrelsen, delårsredovisning samt 
      årsredovisning. Förvaltningsfastigheter avser fastigheter och lokaler hyrda 
      av kommunen. 
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forts KF § 53 
 
2  Avkastningskrav baseras på kontant tillskjutet kapital samt apportegendom 
   (i detta fall samma som antal aktier) fördelat enligt följande: 
 
Bostadsfastigheter     6.7 Mkr 
Förvaltningsfastigheter                          12.0 Mkr 
Kommersiella fastigheter                     14.3 Mkr 
 
Avkastningskravet för bostadsfastigheter blir 4 %, för förvaltningsfastigheter 
0 % samt för kommersiella fastigheter 6 %. Avkastningskravet är totalt 
1 126 000 kr. 
 
Beslutet gäller från år 2011 och framåt. 
 
____________ 
 

Expedieras: 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
Ekonomikontoret
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KF § 54 
 
KS § 68 
KSTU § 40 dnr KS 2011/44 
 
Tillstånd att påbörja byggnation av industrilokal 
 
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 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.  
 
Ärendet har återremitterats till kommunstyrelsen för skyndsam utredning och 
kontroll av de lagliga regler som gäller för byggnation (23 februari 2011 KF § 
20). 
 
Lagligheten i ärendet belyses. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges tillstånd att uppföra 
produktionsbyggnad. 

 
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. 
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forts KF § 54 
forts KS § 68 

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

kommunfastigheter AB försäkrar sig om att godtagbar säkerhet finns 
för hyresavtalets fullföljande. 

______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 93-95, 
 
Michael Karlsson (S) informerar om möte som varit med företaget där 
de meddelar att de vill dra tillbaka sin framställan  om byggnation av lokal 
genom  ÅKAB. Anledningen är tidsbrist för att hinna säkerställa leveranser 
mot sina kunder. 
 
Vd Magnus Dalsbo, ÅKAB, informerar om att ÅKAB och företagets 
representanter håller på att undersöka andra lokallösningar inom 
ÅKAB:s fastighetsbestånd.  
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
_________________ 
 

Expedieras: 
ÅKAB
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KF § 55 
KS § 69 
KSTU § 41 dnr KS 2011/96 
 
Försäljning av stadshotellet, fastigheten Liljan Mindre 1 
 
Försäljning av stadshotellet diskuteras. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 
vägnar, försälja fastigheten Liljan Mindre 1, Stadshotellet i Åmål. 

 
2. Innan försäljning slutförs ska återrapport om inkomna bud ske till 

tillväxtutskottet. 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 
vägnar, försälja fastigheten Liljan Mindre 1, Stadshotellet i Åmål. 

 
2. Innan försäljning slutförs ska återrapport om inkomna bud ske till 

tillväxtutskottet. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 96, 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1   Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 
    vägnar, försälja fastigheten Liljan Mindre 1, Stadshotellet i Åmål. 

 
2   Innan försäljning slutförs ska återrapport om inkomna bud ske till 
     tillväxtutskottet. 
 
___________________ 

Expedieras: 
 
ÅKAB
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KF § 56 
 
KS § 78 KS 2010/281 
 
Taxor enligt alkohol- och tobakslagarna för 2011 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
2. Förslag till taxor från 1 mars 2011 

 
Taxorna avser ansökan och tillsyn gällande serveringstillstånd samt tillsyn av 
folköl och tobak. 
 
Eva Arvidsson (S) yrkar bifall till de föreslagna taxorna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor enligt 
alkohol- och tobakslagarna för 2011. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar dessutom att betona att skillnaden i taxa för 

de krögare som redan idag har ett permanent serveringstillstånd och de 
som ansöker för första gången, inte härrör till vilka krögare som är 
kända i Dalsland, utan till vilka som är verksamma i Dalsland sedan 
tidigare.  

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 97-100, 
 

1    Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt 
      alkohol- och tobakslagarna för 2011. 

 
2   Kommunfullmäktige  beslutar dessutom att betona att skillnaden i taxa 
     för  de krögare som redan idag har ett permanent serveringstillstånd 
     och de som ansöker för första gången, inte härrör till vilka krögare som 
     är kända i Dalsland, utan till vilka som är verksamma i Dalsland sedan 
     tidigare.  

______________________ 
 
Expedieras: 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret
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KF § 57 
 
KS § 55 
KSAU § 36  dnr KS 2010/193 
 
Verksamhetsplan 2011 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2011-02-16, BUN § 14 
med förslag till verksamhetsplan för 2011 behandlas. 
 
Verksamhetsplanen presenterar barn- och utbildningsnämndens olika 
verksamheter och den verksamhet som planeras under år 2011. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2011. 
______________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2011. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 101-118, 
 
Inlägg görs av Ulf Hanstål (M) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att anta verksamhetsplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2011. 
 
________________ 
 
Expedieras: 
 
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 58 
 
KS § 56 
KSAU § 40  dnr KS 2010/286 
 
Mottagande av flyktingar – nytt avtal 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin behandlas. 
 
Kommunfullmäktige har, efter att det senaste avtalet tecknades, beslutat att 
ansvaret för det kommunal flyktingmottagandet från 2011 ska finnas hos den 
nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att träffa överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland om ett årligt mottagande av 30 utlänningar. 
Ansvaret för samordningen av flyktingmottagandet åvilar Integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen från år 2011. 
 
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 
 
________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att träffa överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland om ett årligt mottagande av 30 utlänningar. 
Ansvaret för samordningen av flyktingmottagandet åvilar Integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltningen från år 2011. 
 
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 101-118, 
 
Birgitta Kullvén (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Michael Karlsson (S), Inger Herfindal (KD) och Patrik Sandvall (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Inlägg i debatten görs av Ulf Hanstål (M) och Anne Sörqvist(C). 
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forts KF § 58 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger: kommunstyrelsens förslag och Birgitta Kullvéns avslags- 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens  
förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att träffa överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland om ett årligt mottagande av 30 utlänningar. Ansvaret för 
samordningen av flyktingmottagandet åvilar Integrations- och arbets- 
marknadsförvaltningen från år 2011. 
 
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 
 
_________________ 
 
Expedieras: 
 
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Länsstyrelsen
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KF § 59 
 
KS § 67 
KSTU § 39 dnr KS 2011/29 
 
Grafisk profil för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelser från kommunikatör Eva Nilsson och grafiker Daniel 
Johansson från 14 januari och1 mars 2011 

2. Förslag till grafisk profil som inkom till kanslienheten 14 januari 
2011. 

3. Remissvar från socialdemokraterna som inkom till kanslienhet 28 
februari 2011 

4. Sammanställning av synpunkter från personalen som inkom till 
kanslienhet 28 februari 2011 

 
Syftet med den grafiska profilen är att underlätta för alla medarbetare. En 
grafisk profil behövs för att kommunen ska uppfattas som ett enhetligt företag 
vid marknadsföring, presentationer och då skriftlig information sker. 
 
Tillväxtutskottet har remitterat ärendet till partigrupperna för att få synpunkter 
på den föreslagna grafiska profilen och uteblivet svar tolkas som samtycke till 
den grafiska profilen. Även personalen har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på den grafiska profilen. 
 
Från partierna har ett remissvar inkommit nämligen från Socialdemokraterna. 
Från personalen har inkommit både positiva och negativa synpunkter. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Den föreslagna grafiska profilen antas. Införandet sker successivt och i 
den takt som ekonomin tillåter. 

 
2. En varsam revidering av stadsvapnet ska genomföras med hjälp av 

heraldiker. Syftet är att göra vapnet tydligare vid tryck och kopiering. I 
stort ska dock dess nuvarande utseende bibehållas 

______________________  
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Forts KF § 59 
Forts KS § 67 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. En varsam revidering av stadsvapnet ska genomföras med hjälp av 
heraldiker. Syftet är att göra vapnet tydligare vid tryck och kopiering. I 
stort ska dock dess nuvarande utseende bibehållas. 

 
2. När punkt 1 ovan är genomförd ska frågan om grafisk profil lyftas på 

nytt. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 124-125, 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1   En varsam revidering av stadsvapnet ska genomföras med hjälp av 
     heraldiker. Syftet är att göra vapnet tydligare vid tryck och kopiering.  
     I stort ska dock dess nuvarande utseende bibehållas. 
 
2   När punkt 1 ovan är genomförd ska frågan om grafisk profil lyftas på  
    nytt. 
 
____________________ 

 
Expedieras: 
 
Kommunikatör Eva Nilsson
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KF § 60 
KS § 65  
KSTU § 37 dnr KS 2010/348 
 
Motion om matrestaurang och mötesplats   
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Birgitta Kullvén (SD) från 12 november 2010 
2. Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson från 14 

februari 2011 
 
Birgitta Kullvén (SD föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheten att öppna ett Burger King i syfte att öka besöksnäringen och 
skapa arbetstillfällen för unga. 
 
Näringslivsutvecklaren skriver att kommunen enligt kommunallagen får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men inte 
stötta enskilda företag. Näringslivsutvecklaren anser därför att kommunen inte 
har möjlighet att bifalla motionen. Dock anser hon att kommunen arbetar 
enligt motionens andemening genom Handelsstaden Åmål 2015. 
  
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 126-128, 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
_________________ 

Expedieras: 
 
Birgitta Kullvén (SD)
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KF § 61 
KS § 66 
KSTU § 38 dnr KS 2010/349 
 
Motion om klädaffärer till unga   
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Birgitta Kullvén (SD) från 12 november 2010 
2. Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson 

Carlsson från 14 februari 2011 
 
Birgitta Kullvén (SD) föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheten att öppna Gina Tricot- och Hennes & Mauritz-butiker, samt 
undersöka om det finns tillgängliga lokaler i syfte att öka utbudet av kläder 
för unga.  
 
Näringslivsutvecklaren skriver att kommunen enligt kommunallagen får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men inte 
stötta enskilda företag. Näringslivsutvecklaren anser därför att kommunen inte 
har möjlighet att bifalla motionen. Dock anser hon att kommunen arbetar 
enligt motionens andemening genom Handelsstaden Åmål 2015. 
  
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 129-131, 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Motionen avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om 
stöttande av enskilda företag. 
________________ 

Expedieras: 
 
Birgitta Kullvén (SD)
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KF § 62 
 
KS § 64 
KSTU § 36 dnr KS 2010/387 
 
Medborgarförslag om färjeförbindelse till Mariestad   
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Marianne Lundvall från 22 december 2010 
2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 14 februari 2011 

 
Marianne Lundvall föreslår i sitt medborgarförslag att det ska etableras en 
färjeförbindelse över Vänern för att exempelvis titta på trandansen och köpa 
ost i Falköping. 
 
Enhetschef Olle Andersson klargör att detta är en kollektivtrafikfråga, som 
hanteras av Västtrafik. Kommunen har möjlighet att i trafikförsörjningsplanen 
föreslå att en färjeförbindelse prioriteras. Om ett allmänt intresse finns för 
dessa resor, och omfattningen anses vara kommersiellt lönsamt, så finns 
säkert intresse hos privata företag att bedriva denna trafik.  
 
Då stora investeringar och driftskostnader krävs för denna trafik, och därmed 
höga nettokostnader, föreslår enhetschefen att kommunen ej driver 
medborgarförslaget till färjetrafik vidare.     
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås, 
med hänvisning till höga nettokostnader samt att färjetrafiken kan drivas av 
privata företag om ett allmänt intresse finns för dessa resor och omfattningen 
anses vara kommersiellt lönsam. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås, 
med hänvisning till höga nettokostnader samt att färjetrafiken kan drivas av 
privata företag om ett allmänt intresse finns för dessa resor och omfattningen 
anses vara kommersiellt lönsam. 
______________________ 
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forts KF § 62 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 132-134, 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås, med hänvisning 
till höga nettokostnader samt att färjetrafiken kan drivas av privata företag om 
ett allmänt intresse finns för dessa resor och omfattningen anses vara 
kommersiellt lönsam.  
 
__________________ 
Expedieras: 
 
Marie-Anne Lundvall
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KF § 63 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan 
föregående kommunfullmäktigemöte. 
 
Ulf Hanstål (M) redogör för möte inom Dalslandskommunernas Kom- 
munalförbund 10-11 mars. 
 
Anne Sörqvist (C) redogör för möte med Kommunalförbundet Fyrbodal och 
delar även ut ett dokument från en aktivitet med kommunalförbundet som 
genomförts den 23-24 mars i Ellös på Orust.   
 
KF § 64 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsens protokoll daterat 2011-03-03 om inspektion enligt 19 kap 
17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen, har inkommit 
till kommunfullmäktige.. Inspektionen avsåg överförmyndarens verksamhet. 
 
KF § 65 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
________________ 
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