
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 1-37 

   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                         18.30-21.25     (Ajournering 20.10-20.20) 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2  

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Utses att justera Mikael Norén (S) och Anne Sörqvist (C ) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 4 maj 2011, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 66-92 
Irene Larsson                                    Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Mikael Norén                               Anne Sörqvist 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-04-27 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-05-05 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-05-27 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-04-27 

 

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)   Thomas Fridlund (C) x  

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)    Hans Andersen (S) fr kl 18.50, x     

Olof Eriksson (S) x                                            under ärende 1    

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) x        

Barbro Axelsson (S) x       

Tommy Lehrman (S) x     

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x      

Birgitta Kullvén (SD)   --------------------      
Anette Molarin (S)   Pertti Rolöf (S) x    

Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V) x    

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP)   Birgit Karlsson (MP) x     

Inger Herfindal (KD x       

Christer Törnell (KD) x     

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x 

Leif Aronsson (C)   Toni Radanov (C ) x   

Laila Andrén (S)   Tobias Holmberg (S) x  

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 66 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 67 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 68 

 

Justering  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Norén (S)  

och Anne Sörqvist (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 4 maj 2011, kl 14.00. 

 

KF § 69 

 

Dagordning 

 

3  medborgarförslag har inkommit och behandlas dessa under punkt 20. 

 

  

Utsänd dagordning fastställes. 

 

 

KF § 70 

 

Information om Samordningsförbundet Dalsland 

 

Ulrica Sandzén från Samordningsförbundet Norra Dalsland  informerar 

om verksamheten inom förbundet och de områden man arbetar med, 

bland annat rehabilitering.  

 

------------------------ 
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KF § 71 

 

KS § 107 

KSAU § 81 dnr KS 2011/117 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra 

Dalsland för år 2010 

 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2010 behandlas. 

Dokumentet inkom 23 mars 2011 till kanslienheten. 

 

Förbundet arbetar för bättre samverkan mellan myndigheter kring 

arbetslivsinriktad rehabilitering och de samverkande parterna är Bengtsfors, 

Dals-Ed och Åmåls kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

Västra Götalandsregionen. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2010. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2010. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-44. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 

för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2010. 

 

___________________
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KF § 72 

 

KS § 90 

KSTU § 67 dnr KS 2010/343 

 

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland 

och samverkansformer kring utveckling 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 10 mars 2011 

2. Skrivelse från Ägarrådet från 14 februari 2011 

3. Förslag till avtal från om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Västra Götaland 

 

Västra Götalandsregionen och kommunerna har tagit inriktningsbeslut att 

regionen från 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra 

Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en 

sådan förändring. Det Regional Ägarrådet har tagit fram förslag till avtal 

mellan regionen och kommunerna, principer för tillköp samt 

samverkansformer. 

 

Enhetschefen föreslår att beslut fattas i enlighet med förslag från Ägarrådet.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra 

Götalandsregionen från 1 januari 2012 ska vara regional 

kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling om 43 öre 

genomförs för att möjliggöra detta. 

 

2. Att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet 

med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra 

Götaland. 

 

3. Under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala 

kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om 

överlåtelse av samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB 

till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 

mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till 

kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt 

kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. 
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Forts KF § 72 

Forts KS § 90 

 

4. Åmåls kommun utser kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

att underteckna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Västra Götalands län i samband med Västtrafiks årsstämma 27 maj 

2011.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra 

Götalandsregionen från 1 januari 2012 ska vara regional 

kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling om 43 öre 

genomförs för att möjliggöra detta. 

 

2. Att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet 

med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra 

Götaland. 

 

3. Under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala 

kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om 

överlåtelse av samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB 

till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 

mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till 

kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt 

kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. 

 

4. Åmåls kommun utser kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

att underteckna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Västra Götalands län i samband med Västtrafiks årsstämma 27 maj 

2011.  

 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 45-83. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 72 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i  

      Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra 

       Götalandsregionen från 1 januari 2012 ska vara regional 

       kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling om 43 öre 

      genomförs för att möjliggöra detta. 

 

2    Att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet 

      med rapporten Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra  

     Götaland. 

 

3     Under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala 

       kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om 

       överlåtelse av samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB 

       till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012  

       mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till 

       kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt 

       kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen. 

 

4    Åmåls kommun utser kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

      att underteckna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

      Västra Götalands län i samband med Västtrafiks årsstämma 27 maj 

      2011.  

 

________________ 

 

Expedieras: 

Regionala Ägarrådet 
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KF § 73 

 

KS § 91 

KSTU § 68 dnr KS 2010/233 

 

Köpeavtal för fastigheten Åmål 4:16 

 

Förslag till köpeavtal från 25 mars 2011 behandlas. 

 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott har givit uppdrag till enhetschef Olle 

Andersson att upprätta förslag till köpeavtal gällande Stenbergs Bil i Åmål 

AB, eftersom fordonsförsäljning bedöms stämma väl in på handelsstrategi för 

Åmål (8 februari 2010 KSTU § 29).  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson och enhetschef Olle Andersson.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael 

Karlsson och enhetschef Olle Andersson.  

 

Johan Paulsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 84-86. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Det föreslagna köpeavtalet godkänns. 
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Forts KF § 73 

  

2     Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael 

       Karlsson och enhetschef Olle Andersson.  

 

 __________________ 

 

Expedieras: 

Stenbergs Bil i Åmål AB 

Enhetschef Olle Andersson
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KF § 74 
 

KS § 113 

BU § 31 dnr KS 2011/69 

 

Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2012 års driftsbudget 
 

Diskussion förs kring resursfördelning för 2012 års driftsbudget. 

Investeringsramar per projekt beslutas i höst. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

preliminära resursfördelning för nämnderna år 2012 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 516 

Kommunstyrelsen  84 268 

Bygg- och miljönämnden 150  

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Vård- och omsorgsnämnden 258 343 

Summa  607 361 

 

Vidare informeras om att 31 378 000 kronor avsätts för Åmåls del av teknik- 

och fritidsnämndens preliminära resursfördelning. Detta samråddes 

tillsammans med Säffle kommun 2011-04-04. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) att anslaget för vård- 

och omsorgsnämnden ändras till 260 343. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar för centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och 

kristdemokraterna följande: 

 

Kommunfullmäktige  1 552 

Kommunstyrelsen  85 718 

Bygg- och miljönämnden 217  

Barn- och utbildningsnämnden 224 538 

Vård- och omsorgsnämnden 263 958 

Teknik- och fritidsnämnden 31 378 

Summa  607 361 

 

Ordföranden ställer proposition på Michael Karlssons (S) yrkande och Anne 

Sörqvists (C) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 

med Michael Karlssons (S) yrkande. 
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Forts KF § 74 

 

Forts KS § 113 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

preliminära resursfördelning för nämnderna år 2012 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 516 

Kommunstyrelsen  84 268 

Bygg- och miljönämnden 150  

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Vård- och omsorgsnämnden 260 343 

Teknik- och fritidsnämnden (Åmåls del) 31 378 

Summa  609 360 

 

Det anslag som avsätts för Åmåls del av teknik- och fritidsnämndens 

preliminära resursfördelning samråddes tillsammans med Säffle kommun 

2011-04-04. 

 

Sven Callenberg (C), Anne Sörqvist (C), Ulf Hanstål (M), Johan Paulsson 

(M) och Thomas Olson (FP) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 

 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 87-88. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Anne Sörqvist (C), Ulf Hanstål (M), Christer Törnell (KD), Jan-Eric Thorin 

(FP), Thomas Olson (FP), Sven Callenberg (C) och Kurt Svensson (C ) yrkar 

bifall till centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraternas 

(Alliansen) förslag i kommunstyrelsen (sidan 10 i protokollet).  

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Alliansens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 12 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 74 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning för 

nämnderna år 2012 (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 516 

Kommunstyrelsen  84 268 

Bygg- och miljönämnden 150  

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Vård- och omsorgsnämnden 260 343 

Teknik- och fritidsnämnden (Åmåls del) 31 378 

Summa  609 360 

 

  

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig:  Lisbeth Karlsson (C), Anne Sörqvist (C ) 

Kurt Svensson (C), Sven Callenberg (C), Thomas Fridlund (C), 

Roger Magnusson (C), Ulf Hanstål (M), Barbro Spjuth (M), 

Barbro Gustafsson (M),  Patrik Sandvall (M), Johan Paulsson (M), 

Toni Radanov (C ), Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP), 

Christer Törnell (KD) och Inger  Herfindal (KD). 

 

____________________ 

 

Expedieras: 

Ekonomikontoret
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KF § 75 

 

KS § 103 

KSAU § 68 dnr KS 2011/120 

 

Anhållan om anslag för 2011 års omval av val till landstingsfullmäktige i 

Västra Götalandsregionen – valnämnden 

 

Skrivelse från valnämnden behandlas, dat. 2011-03-25. 

 

Valmyndigheten och länsstyrelsen har beslutat om omval 15 maj 2011, för val 

till landstingsfullmäktige i Västa Götalandsregionen. 

 

Ett statbidrag kommer att lämnas för genomförande av förtidsröstningen som 

kommer att pågå under 10 dagar vid detta val. 

 

Med nu kända förutsättningar beräknas kostnaden för det extra valet att uppgå 

till ca 150 000 kr, vilket valnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 

som extra anslag för att genomföra valet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bevilja ansökan om extra anslag till 

valnämnden. Anslaget föreslås finansieras enligt följande: 

100 000 kr - ansvar 91, verksamhet 0511  

50 000 kr   - ansvar 2100, verksamhet 1021 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bevilja ansökan om extra anslag till 

valnämnden. Anslaget föreslås finansieras enligt följande: 

100 000 kr - ansvar 91, verksamhet 0511, anslag för kommunfullmäktiges 

oförutsedda kostnader 

50 000 kr   - ansvar 2100, verksamhet 1021, anslag för kommunstyrelsens 

verksamhet 

______________________ 
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forts KF § 75 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 89-90. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansökan om extra anslag till 

valnämnden. Anslaget föreslås finansieras enligt följande: 

100 000 kr - ansvar 91, verksamhet 0511, anslag för kommunfullmäktiges 

oförutsedda kostnader 

50 000 kr   - ansvar 2100, verksamhet 1021, anslag för kommunstyrelsens 

verksamhet. 

 

________________ 

 

Expedieras: 

Valnämnden 

Ekonomikontoret
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KF § 76 
KS § 104 

KSAU § 69  dnr KS 2011/104 

 

Överflyttning av medel till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Skrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors behandlas, dat. 2011-03-04. 

 

Åmåls kommun överflyttar 992 000 kr som föreningsbidrag till Säffle 

kommun. Posten reglerades inte i samband med budgetfördelningen mellan 

kommunerna. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att inte göra någon 

överflyttning av budgetmedel på 992 000 kr från Åmål till Säffle kommun. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att inte göra någon 

överflyttning av budgetmedel på 992 000 kr från Åmål till Säffle kommun. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 91-92. 

 

Lisbeth Karlsson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra 

hand att budgetmedlen ska överflyttas till Säffle kommun. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar i tillägg till kommunstyrelsens förslag att 

hantering av medlen ska ske genom teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag, Lisbeth Karlssons (C) förslag i 

första hand om återremiss och i andra hand om att budgetmedlen ska 

överflyttas till Säffle kommun. 

 

Dessutom finns Thomas Olsons (FP) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och 

konstaterar att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Lisbeth Karlssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Lisbeth Karlssons 

förslag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen lämnades 23 Ja-röster och 11 Nej-röster. 

En ledamot var frånvarande utan ersättare. 

 

Fullständigt röstresultat, se sidan 17 
 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun- 

styrelsens förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Olsons (FP) tilläggs- 

yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: den som bifaller 

Thomas Olsons tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den som avslår förslaget 

röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen lämnades 9 Ja-röster och 25 Nej-röster. 

En ledamot var frånvarande utan ersättare. 

 

Fullständigt röstresultat, se sidan 18 

 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggs- 

yrkandet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon överflyttning av 

budgetmedel på 992 000 kr från Åmål till Säffle kommun. 

______________________ 

Expedieras: Teknik-fritidsnämnden Säffle-Åmål, ekonomikontoret 
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 27 april  2011 

Ärende nr   7                Rubrik:  Begäran om överflyttning av medel till teknik- och  

Votering 1                               fritidsnämnden Säffle-Åmål 

   

 Ja=  Kommunstyrelsens förslag             Nej= Lisbeth Karlssons förslag 

             
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)        x  

Anne Sörqvist (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) Thomas Fridlund (C)        x  

Roger Magnusson (C )         x   

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)  Hans Andersen (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)      x         

Barbro Axelsson (S)     x       

Tommy Lehrman (S)     x      

Patrik Sandvall (M)              x     

Johan Paulsson (M )       x      

 Birgitta Kullvén (SD)  ---------------------              

Anette Molarin (S)  Pertti Rolöf (S)         x    

Tina Carlsson (V)  Christina Wallin (V)   x       

Jonatan Malm (MP)       x        

Pia Ingemarsson (MP)  Birgit Karlsson (MP)     x      

Inger Herfindal (KD)        x        

Christer Törnell (KD)       x      

Jan-Eric Thorin (FP)     x      

Thomas Olson (FP)    x   

Leif Aronsson (C) Toni Radanov (C)   x  

Laila Andrén (S) Tobias Holmberg (S)   x   

Gustav Wennberg (S)   x   

Summa antal röster   23              11    
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 27 april  2011 

Ärende nr   7                Rubrik:  Begäran om överflyttning av medel till teknik- och  

Votering 2                               fritidsnämnden Säffle-Åmål   
 

 Ja=  Godkänna Thomas Olsons tilläggsförslag             Nej= Avslå förslaget  
            

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)     x      

Anne Sörqvist (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) Thomas Fridlund (C)        x  

Roger Magnusson (C )         x   

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)  Hans Andersen (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)           x    

Barbro Axelsson (S)           x  

Tommy Lehrman (S)          x  

Patrik Sandvall (M)              x     

Johan Paulsson (M )       x      

 Birgitta Kullvén (SD)  ---------------------              

Anette Molarin (S)  Pertti Rolöf (S)     x         

Tina Carlsson (V)  Christina Wallin (V)        x  

Jonatan Malm (MP)            x  

Pia Ingemarsson (MP)  Birgit Karlsson (MP)           x  

Inger Herfindal (KD)        x        

Christer Törnell (KD)       x      

Jan-Eric Thorin (FP)     x      

Thomas Olson (FP)    x   

Leif Aronsson (C) Toni Radanov (C)   x  

Laila Andrén (S) Tobias Holmberg (S)      x  

Gustav Wennberg (S)      x  

Summa antal röster   9              25    

 

 

Mötet ajourneras mellan kl 20.10 och 20.20
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KF § 77 

 

KS § 89 

KSTU § 66 dnr KS 2011/116 

 

Energieffektiviseringsstrategi för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo från 25 mars 2011 

2. Förslag till energieffektiviseringsstrategi inklusive tre bilagor 

 

Åmåls kommun har ansökt om, och fått beviljat, stöd från Energimyndigheten 

under perioden 2010-2014 för att genomföra ett arbete med 

energieffektivisering av den kommunala verksamheten inom 

kommunkoncernen.  

 

En energieffektiviseringsstrategi med tillhörande bilagor har arbetats fram för 

det fortsatta arbetet. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategi med 

tillhörande bilagor för kommunkoncernen Åmål. 

 

2. Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges mandat att genomföra ändringar 

i bilagorna, allt eftersom behov uppstår. 

 

3. Kommunstyrelsens tillväxtutskott utses som kommunens styrgrupp för 

energieffektiviseringsstrategin. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategi med 

tillhörande bilagor för kommunkoncernen Åmål. 

 

2. Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges mandat att genomföra ändringar 

i bilagorna, allt eftersom behov uppstår. 

 

3. Kommunstyrelsens tillväxtutskott utses som kommunens styrgrupp för 

energieffektiviseringsstrategin. 

______________________ 
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forts KF § 77 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 93-123. 

 

Inlägg görs av Patrik Sandvall (M) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategi med  

     tillhörande bilagor för kommunkoncernen Åmål. 

 

2   Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges mandat att genomföra ändringar 

      i bilagorna, allt eftersom behov uppstår. 

 

      3    Kommunstyrelsens tillväxtutskott utses som kommunens styrgrupp för 

            energieffektiviseringsstrategin 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Miljöchefen
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 KF § 78 

 

KS § 114  dnr KS 2011/29 

 

Grafisk profil för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunikatör Eva Nilsson och grafiker Daniel 

Johansson från 5 april 2011 

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

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. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att 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. När 

detta är genomfört ska frågan om grafisk profil lyftas på nytt. KF 2011-03-30, 

§ 59. 

 

Två alternativa förslag till stadsvapen behandlas. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att den föreslagna grafiska profilen ska revideras 

utifrån förslag till stadsvapen version 2 samt enligt givna direktiv och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att den föreslagna grafiska profilen ska revideras 

utifrån förslag till stadsvapen version 2 samt enligt givna direktiv och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

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 § 78 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 124 + bilaga. 

 

Ett förtydligande görs från kanslichefen att punkten  2 i kommunstyrelsens  

förslag är klart och beslut har fattats tidigare avseende detta. 

 

Jonatan Malm (MP) yrkar avslag på förslaget till grafisk profil 

men godkänner revideringen av stadsvapnet. 

 

Thomas Olson (FP), Michael Karlsson (S), Anne Sörqvist (C) och 

Ewa Arvidsson (S)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om grafisk 

profil. 

 

Roger Carlson (S) och Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till 

Jonatan Malms avslagsyrkande. 

 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1 och Jonatan Malms 

(MP) avslagsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att den föreslagna grafiska profilen antas. 

Införandet sker successivt och i den takt som ekonomin tillåter. 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Kommunikatör Eva Nilsson
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 KF § 79 
KS § 92,   KSTU § 69           dnr KS 2011/124 

 

Ny plan- och bygglovstaxa från 2 maj 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden 17 mars 2011 BMN § 25 

2. Förslag till plan- och bygglovstaxa 2011 

 

Den 2 maj 2011 träder ny plan- och bygglag i kraft. Sveriges kommuner och 

landsting har tagit fram ett förslag till ny taxa, utifrån denna. Bygg- och 

miljönämnden föreslår att denna taxa antas, med en justeringsfaktor på 0,6. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ny plan- och bygglovstaxa 2011 antas och gäller från 2 maj 2011. 

 

2. Därmed upphävs taxa för plan- och bygglov som antogs av 

kommunfullmäktige 16 december 2009 KF § 237. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ny plan- och bygglovstaxa 2011 antas och gäller från 2 maj 2011. 

 

2. Därmed upphävs taxa för plan- och bygglov som antogs av 

kommunfullmäktige 16 december 2009 KF § 237. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 126 - 129 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommnfullmäktige beslutar att: 

1    Ny plan- och bygglovstaxa 2011 antas och gäller från 2 maj 2011. 

 

2   Därmed upphävs taxa för plan- och bygglov som antogs av 

     kommunfullmäktige 16 december 2009 KF § 237. 

_____________________ 

Expedieras: 

Bygg- och miljönämnden 

PIN-enheten
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KF § 80 
KS § 109 

KSAU § 84  dnr KS 2011/56 

 

Arvodesreglemente för Åmåls kommun 

 

Kommunen har ett arvodesreglemente och kommunfullmäktige har, utifrån 

arvodesberedningens förslag, antagit en ny uppräkningsmodell för vissa 

kommunal arvoden. 

 

Ärendet behandlades vid KSAU § 22, 2011-01-31. 

 

Arbetsutskottet gav kommunfullmäktiges gruppledare i uppdrag att uppdatera 

det nuvarande arvodesreglementet med de nya arvodesbestämmelser som 

framtogs av arvodesberedningen, så att kommunen har ett komplett och 

aktuellt arvodesreglemente. 

 

Förslag till arvodesreglemente för Åmåls kommun behandlas. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta arvodesreglemente för Åmåls 

kommun att gälla från och med 2011-05-01. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta arvodesreglemente för Åmåls 

kommun att gälla från och med 2011-05-01. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 130-143 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta arvodesreglemente för Åmåls 

kommun att gälla från och med  2011-05-01. 

 

__________________ 

Expedieras: 

Personal och Lönekontor 

Nämnderna 
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KF § 81 

 

KS § 108 

KSAU § 82 dnr KS 2011/27 

 

Arvode till överförmyndaren och dennes ersättare 

 

Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel behandlas,  

dat. 2011-03-09. 

 

Med hänvisning till kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-08 § 28 lämnas 

en komplettering. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att timarvode för 

överförmyndares ersättare är 70 % av kommunstyrelsens ordförandes 

månadslön delat med 165. För år 2011 motsvarar det 190 kr per tjänstgörande 

timme. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att timarvode för 

överförmyndares ersättare är 70 % av kommunstyrelsens ordförandes 

månadslön delat med 165. För år 2011 motsvarar det 190 kr per tjänstgörande 

timme. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 144-145 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att timarvode för överförmyndares ersättare är 

70 % av kommunstyrelsens ordförandes månadslön delat med 165. För år 

2011 motsvarar det 190 kr per tjänstgörande timme. 

 

____________________ 

 

Expedieras: 

Överförmyndarens ersättare 

Personal och lönekontor 
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KF § 82 

 

KS § 98 

KSAU § 63  dnr KS 2011/48 

 

Revisionsrapport – Intern kontroll 

 

Ekonomichefens yttrande behandlas, dat. 2011-03-22. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat intern 

kontroll inom kommunen. 

 

Syftet med granskningen har varit att kartlägga kommunens ansvar och 

rutiner för intern kontroll samt att bedöma om ansvar och rutiner är 

tillfredsställande. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens 

yttrande till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten och ekonomichefens 

yttrande till kommunfullmäktige. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 146-161 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och ekonomichefens 

skrivelse till handlingarna. 

 

________________ 

 

Expedieras: 

Kommunrevisionen
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KF § 83 
 

KS § 99 

KSAU § 64  dnr KS 2011/142 

 

Revidering av reglemente för intern kontroll 

 

Ekonomichefens yttrande behandlas, dat. 2011-03-22. 

 

Åmåls kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. 

 

För att tydliggöra kommunstyrelsens övergripande ansvar föreslås att § 10 i 

reglemente för intern kontroll ändras till: ”Nämnden ska senast till 

kommunstyrelsemötet i december rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer.” 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att § 10 Nämndens rapportskyldighet 

i reglemente för intern kontroll ändras till: ”Nämnden ska senast till 

kommunstyrelsemötet i december rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer.” 

 

Arbetsutskottet föreslår att kommunen har enhetliga reglementen för intern 

kontroll. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att § 10 Nämndens rapportskyldighet 

i reglemente för intern kontroll ändras till: ”Nämnden ska senast till 

kommunstyrelsemötet i december rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer.” 

 

Kommunen ska ha enhetliga reglementen för intern kontroll. 

______________________ 
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forts KF § 83 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 162-165 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att § 10 Nämndens rapportskyldighet 

i reglemente för intern kontroll ändras till: ”Nämnden ska senast till 

kommunstyrelsemötet i december rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer.” 

 

Kommunen ska ha enhetliga reglementen för intern kontroll. 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Ekonomichefen 

Nämnderna 
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KF § 84 

 

KS § 93 

KSTU § 70 dnr KS 2011/11 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 17 mars 2011 VON § 38 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 28 mars 

2011 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att verksamhetsplanen antas. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2011. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 166-180 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden för 2011. 

 

_______________________ 

 

Expedieras: 

Vård- och omsorgsnämnden



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 30 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 85 
 

KS § 105 

KSAU § 79 dnr KS 2010/249 

 

Verksamhetsplan 2011 för bygg- och miljönämnden 

 

Förslag till verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden år 2011 behandlas. 

 

Verksamhetsplanen presenterar bygg- och miljönämndens olika verksamheter 

och den verksamhet som planeras under år 2011. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

bygg- och miljönämnden för år 2011. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

bygg- och miljönämnden för år 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 181-191 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för bygg- och 

miljönämnden för 2011. 

 

______________________________ 

 

Expedieras: 

Bygg- och miljönämnden



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 31 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 86 
 

KS § 110 

KSAU § 85  dnr KS 2010/396 

 

Motion – Resor till fritidsgårdar  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Martin Odalgård (MP), Pia Ingemarsson (MP) 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 16 mars 2011 § 36 

3. Yttrande från Ola Bengtsson Ungdomsgården Huset 

 

Martin Odalgård och Pia Ingemarsson (MP) föreslår i sin motion att taxi/buss 

hämtar upp barn och unga i Edsleskog, Ånimskog, Mo och andra orter, för 

transport till fritidsgårdarna i Fengersfors, Tösse och Åmål. 

 

Barn- och utbildningsnämnden skriver att om kommunen ska ge denna 

service bör transporterna upphandlas samt att medel måste avsättas till denna 

icke lagstadgade verksamhet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen men konstaterar att medel ej 

finns för denna icke lagstadgade verksamhet, varför motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att rekommendera byalagen i 

respektive ort att diskutera eventuell samåkning och andra tänkbara lösningar. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till 

motionen men konstaterar att medel ej finns för denna icke lagstadgade 

verksamhet, varför motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att rekommendera byalagen i 

respektive ort att diskutera eventuell samåkning och andra tänkbara lösningar. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 192-197 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 32 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 86 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen men konstaterar att 

medel ej finns för denna icke lagstadgade verksamhet, varför motionen avslås. 

 

Kommunfullmäktige  rekommenderar byalagen i respektive ort att diskutera 

eventuell samåkning och andra tänkbara lösningar. 

 

____________________ 

 

Expedieras: 

Motionärerna Martin Odalgård och Pia Ingemarsson 

Berörda byalag



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 33 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 87 
 

KS § 111  

KSAU § 86 dnr KS 2010/395 

 

Motion – fritidsledare i Fengersfors och Tösse 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Martin Odalgård (MP), Pia Ingemarsson (MP) 

2. Yttrande från Ola Bengtsson Ungdomsgården Huset 

 

Martin Odalgård och Pia Ingemarsson (MP) föreslår i sin motion att 

omprioriteringar görs så att någon av de fritidsledare som finns i Åmål 

förlägger en eller två kvällar i veckan till Tösse och Fengersfors. 

 

Ola Bengtsson skriver i sitt yttrande: Att omfördela de tjänster som finns i dag 

är inte möjligt utan att det skulle påverka öppethållandet på Ungdomsgården 

Huset. För att kunna ha öppet två kvällar i veckan per verksamhetsställe, med 

två anställda fritidsledare per kväll, skulle detta innebära att det behövs ett 

tillskott motsvarande 100 % tjänst. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen men konstaterar att medel ej 

finns varför motionen avslås.  

 

Det pågår en översyn av kommunens ungdomsverksamhet och motionärernas 

synpunkter ska beaktas i detta. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

motionen men konstatera att medel ej finns varför motionen avslås.  

 

Det pågår en översyn av kommunens ungdomsverksamhet och motionärernas 

synpunkter ska beaktas i detta. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 198-200 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 34 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

forts KF § 87 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen men konstaterar att 

medel ej finns varför motionen avslås.  

 

Det pågår en översyn av kommunens ungdomsverksamhet och motionärernas 

synpunkter ska beaktas i detta. 

 

_____________________ 

 

Expedieras: 

Motionärerna Martin Odalgård och Pia Ingemarsson. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 35 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 88 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet. Bil 201-204 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att fullmäktige fastställer handläggningstid 

för motioner från avlämnande till dess motionen återkommer till 

kommunfullmäktige för beslut till maximalt 6 månader. 

 

Inlägg i debatten görs av Barbro Gustafsson (M), Barbro Spjuth (M) 

Ewa Arvidsson (S),  Ulf Hanstål (M),  Roger Carlson (S),Kurt Svensson (C) 

och Michael Karlsson (S). 

 

Kanslichefen informerar om kommunallagens lydelse om behandling 

och beredningsfrist av motioner och medborgarförslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Anne Sörqvist 

(C) om fastställande av handläggningstid för motioner. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommun- 

fullmäktige beslutat att bifalla Anne Sörqvists förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa handläggningstiden för motioner 

från avlämnande till dess motionen återkommer till kommunfullmäktige  

för beslut till maximalt 6 månader. 

 

Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna. 

 

____________________  

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 36 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 89 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att följande medborgarförslag har inkommit: 

 

1    från Lars Nygren, Åmål  angående parkeringsplats vid norra delen 

      av Karlbergsskolan mot Vänersborgsvägen              Dnr  2011/137 

 

2  från Ann-Sofie Larsson, Liane Fuchs och Emma Johansson, Åmål, 

    angående utbyte kommunens bilar till elbilar när nuvarande 

     leasingavtal går ut                                                       Dnr 2011/145 

 

3  från Christian Sörqvist, Åmål, angående tillåtelse av mountainbike- 

    cykling vid Hanebols friluftsområde                           Dnr 2011/152 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

___________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-04-27 37 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 90 
 

Rapporter angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

Anne Sörqvist (C) informerar från senaste möte med Dalslandskommuner- 

nas kommunalförbund som hade sitt möte den 26 april. 

 

Fyrbodals kommunalförbund hade inte haft något möte sedan föregående 

fullmäktigemöte. 

 

 

KF § 91 

 

Meddelanden 

 

Intresseklubben/PUF har meddelat i e-post den 20 april 2011 att remiss- 

instansen PUF kommer att upphöra, då årsmötet har beslutat att lägga 

ner föreningen. 

 

 

KF § 92 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

__________________ 

 

 

 


