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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.30 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Utses att justera Cajsa Branchetti Hallberg (s)  och Patrik Sandvall (m) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 29 juni 2011, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 114-136 
Irene Larsson                                 

Ordförande 
  

Gustav Wennberg, ej § 126, 130       Laila Andrén, § 126, § 130 

Justerande 
 

Cajsa Branchetti Hallberg                 Patrik Sandvall 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-06-22 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-06-29 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-07-21 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-06-22 

 

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   till kl 18.50, del av ärende 12, exkl beslut (§ 129)    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C)    ------------------  

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x        

Olof Eriksson (S)   Anette Andersson (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)   -----------------------     

Tommy Lehrman (S)   Hans Andersen (S) x    

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x        

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

Tina Carlson (V)        

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP)   Birgit Karlsson (MP) x     

Inger Herfindal (KD x       

Christer Törnell (KD)   Harald Hårdstedt (KD) x   

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x 

Leif Aronsson (C) x      

Laila Andrén (S) x     

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 114 

 

 Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 115 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 116 

 

Justering  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cajsa Branchetti 

Hallberg (S) och Patrik Sandvall (M). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 29 juni 2011, kl 14.00. 

 

 

KF § 117 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte  har en motion, fyra medborgarförslag och en interpellation 

inkommit och behandlas dessa under punkten 14 på dagordningen. 

3 av medborgarförslagen är utdelade vid dagens möte. 

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 
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KF § 118 

 

KS § 160 

KSTU § 108 dnr KS 2011/97 

 

Försäljning av fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3 

 

Protokoll från teknik- och fritidsnämnden 26 april 2011 TFN § 61 behandlas. 

 

Frågan om försäljning av fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3 och hur det påverkar 

det rörliga friluftslivet och föreningslivet har remitterats till teknik- och 

fritidsnämnden. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår: 

 Att marken Tjuke 1:2 och 1:3 utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 

och framtida användningsområden behålls i kommunens ägo. 

 Att undersöka möjligheten av att avstycka bostaden med lämplig tomt 

och efterhöra Åmåls brukshundsklubbs möjlighet och intresse att 

förvärva bostaden. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 

vägnar, försälja fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3. Innan försäljning kan 

en separat fastighet bildas, där bostadshuset ingår. Innan försäljning 

ska rättighet bibehållas för motionsspår genom exempelvis servitut, 

för att säkerställa det rörliga friluftslivet. 

 

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

tillväxtutskottet. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (M) bifall till utskottets 

förslag. 
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Forts KF § 118 

 

Forts KS § 160 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 

vägnar, försälja fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3. Innan försäljning kan 

en separat fastighet bildas, där bostadshuset ingår. Innan försäljning 

ska rättighet bibehållas för motionsspår genom exempelvis servitut, 

för att säkerställa det rörliga friluftslivet. 

 

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

tillväxtutskottet. 

______________________ 

  

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-5 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Åmåls kommunfastigheter AB ges i uppdrag att, på kommunens 

      vägnar, försälja fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3. Innan försäljning kan  

      en separat fastighet bildas, där bostadshuset ingår. Innan försäljning 

      ska rättighet bibehållas för motionsspår genom exempelvis servitut, 

      för att säkerställa det rörliga friluftslivet. 

 

2    Innan försäljning slutförs ska återrapport om inkomna bud ske till 

      tillväxtutskottet. 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Åmåls Kommunfastigheter AB
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KF § 119 

KS § 163 

KSTU § 118 dnr KS 2011/159 

 

Upprättande av handlingsplan för långsiktiga åtgärder för Åmål 2:1 – 

kulturmagasinet mm 

 

Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson från 20 maj 2011 behandlas. 

 

Tillväxtutskottet har gett kulturchef Stefan Jacobson i uppdrag att upprätta en 

plan för åtgärder i Kulturmagasinet inför sommaren 2011.  

 

Kulturchefen anger 10 kortsiktiga åtgärder, som till exempel utvändiga 

reparationer på fastigheten och invändiga anpassningar för tillgänglighet.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Plan för kortsiktiga åtgärder inför sommaren 2011 antas. Kulturchefen 

ges rätten att prioritera bland åtgärder i planen, så långt som 

finansieringen räcker i punkt 2 nedan.  

 

2. 350 000 kronor inom investeringsbudgeten omdisponeras från ansvar 

2109, projekt 9145 (renovering av tak på stadshotellet) till ansvar för 

2111, verksamhet 3022 (kulturmagasinet). I tillämpliga delar belastas 

befintlig driftsbudget 2011 för kultur och turism med 30 000 kronor. 

Det är viktigt att investeringsbudgeten enbart används till rena 

investeringar. 

_____________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Plan för kortsiktiga åtgärder inför sommaren 2011 antas. Kulturchefen 

ges rätten att prioritera bland åtgärder i planen, så långt som 

finansieringen räcker i punkt 2 nedan.  

 

2. 350 000 kronor inom investeringsbudgeten omdisponeras från ansvar 

2109, projekt 9145 (renovering av tak på stadshotellet) till ansvar för 

2111, verksamhet 3022 (kulturmagasinet). I tillämpliga delar belastas 

befintlig driftsbudget 2011 för kultur och turism med 30 000 kronor. 

Det är viktigt att investeringsbudgeten enbart används till rena 

investeringar. 

______________________ 
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forts KF § 119 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-12 

 

Inlägg görs av Ulf Hanstål (M) och Michael Karlsson (S) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Plan för kortsiktiga åtgärder inför sommaren 2011 antas. Kulturchefen 

      ges rätten att prioritera bland åtgärder i planen, så långt som 

      finansieringen räcker i punkt 2 nedan.  

 

2   350 000 kronor inom investeringsbudgeten omdisponeras från ansvar 

     2109, projekt 9145 (renovering av tak på stadshotellet) till ansvar för 

     2111, verksamhet 3022 (kulturmagasinet). I tillämpliga delar belastas  

     befintlig driftsbudget 2011 för kultur och turism med 30 000 kronor. 

     Det är viktigt att investeringsbudgeten enbart används till rena 

      investeringar. 

______________________ 

 

Expedieras: 

Kulturchef Stefan Jacobsson 

Ekonomikontoret, Stina Jonason
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KF § 120 
KS § 164 

KSTU § 119 dnr KS 2010/287 

 

Ombyggnad av kulturhuset till Europa Direktkontor 

 

Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson från 5 maj 2011 behandlas. 

 

Fullmäktige har beslutat att utöka kulturnämndens befintliga investeringsram 

med 580 000 för ombyggnation av kulturhuset. De ökade driftkostnaderna 

som detta medför hanteras gällande ombyggnationen inom integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningens budget och gällande inventarier inom 

biblioteksverksamhetens budget. (26 januari 2011 KF § 7) Syftet var att låta 

flytta Europa direkt-kontoret in i kulturhuset för att öka tillgängligheten för 

allmänheten och för att göra det lätt att samverka kring debatter, föreläsningar 

och seminarier.  

 

Verksamheten tillhör inte längre kulturnämndens ansvarsområde utan 

kommunstyrelsens. 

 

Kulturchefen meddelar att en ny kostnadskalkyl har tagits fram och den del 

som avser ombyggnaden har ökat med 633 000 kronor jämfört med tidigare 

kalkyl. 

 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tillväxtutskottet för att 

klargöra anledningen till att kalkylen förändrats och för att få en tydlig 

kostnadskalkyl (20 maj 2011 KS § 122). 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ytterligare utöka 

kommunstyrelsens befintliga investeringsram med 633 000 för ombyggnation 

av kulturhuset. De ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande 

ombyggnationen inom biblioteksverksamhetens budget. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att kostnaden för ombyggnad inte 

har ökat med 633 000, utan 403 000 kronor jämfört med tidigare kalkyl. 

Thomas Olson (FP) yrkar därför istället att ytterligare utöka 

kommunstyrelsens befintliga investeringsram med 403 000 för ombyggnation 

av kulturhuset. De ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande 

ombyggnationen inom biblioteksverksamhetens budget. 
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forts KF § 120 

forts KS  § 164 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag nämligen utskottets 

förslag och Thomas Olsons yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa  

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Thomas Olsons 

yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen efterlyser en större tydlighet och kvalitetssäkrade 

kostnadsberäkningar inför kommande investeringsprojekt. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ytterligare utöka 

kommunstyrelsens befintliga investeringsram med 403 000 för 

ombyggnation av kulturhuset. De ökade driftkostnaderna som detta 

medför hanteras gällande ombyggnationen inom 

biblioteksverksamhetens budget. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 13-20. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Sven Callenberg (C). 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ytterligare utöka kommunstyrelsens 

befintliga investeringsram med 403 000 för ombyggnation av kulturhuset. De 

ökade driftkostnaderna som detta medför hanteras gällande ombyggnationen 

inom biblioteksverksamhetens budget. 

 

_______________ 

 

Expedieras: 

Kulturchef Stefan Jacobsson 

Förvaltningschef Jan-Eric Lundin 

Ekonomikontoret, Stina Jonason
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KF § 121 

 

KS § 176 dnr KS 2011/104 

KSAU § 129 dnr KS 2011/183 

 

Översyn av föreningsbidrag – teknik- och fritidsnämndens bidrag – samt 

överföring av medel till teknik- och fritidsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 12 maj 2011 

med specifikation över föreningsbidrag. 

2 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors från 16 maj 

2011. 

 

Föreningsbidrag hanteras idag av kommunstyrelsen, men kommer i 

fortsättningen att hanteras av gemensamma nämnden teknik och fritid för 

Säffle/Åmål.  

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  

 

1. Kommunstyrelsen lägger utredningen om föreningsbidrag vad gäller 

tidigare samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till handlingarna. 

 

2. Frågan om eventuell överflyttning av medel till teknik och fritids-

nämnden hanteras vid kommunstyrelsens möte. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S):  

 

1. Kommunstyrelsen lägger utredningen om föreningsbidrag vad gäller 

tidigare samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till handlingarna.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

a. att godkänna överflyttningen av budgetmedel från Åmåls kommun 

till Säffle kommun på 992 000 kr att gälla från och med 2011. 

b. att förändra kostnadsfördelningen mellan kommunerna till 54,81% 

för Säffle kommun och 45,19% för Åmåls kommun att gälla från 

och med 2011. 

 

Ordföranden ställer proposition på Michael Karlssons (S) förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
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Forts KF § 121 

Forts KS § 176  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen lägger utredningen om föreningsbidrag vad gäller 

tidigare samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till handlingarna, 

men vill att övriga föreningsbidrag utreds vidare.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

a. att godkänna överflyttningen av budgetmedel från Åmåls kommun 

till Säffle kommun på 992 000 kr att gälla från och med 2011. 

b. att förändra kostnadsfördelningen mellan kommunerna till 54,81% 

för Säffle kommun och 45,19% för Åmåls kommun att gälla från 

och med 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 21-23 

 

Lisbeth Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att: 

a.     att godkänna överflyttningen av budgetmedel från Åmåls 

         kommun till Säffle kommun på 992 000 kr att gälla från och med 

        2011. 

b.     att förändra kostnadsfördelningen mellan kommunerna till 

        54,81% för Säffle kommun och 45,19% för Åmåls kommun att 

        gälla från och med 2011. 

 

_________________________ 

 

Expedieras: 

Teknik-fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Förvaltningschef Tommy Jingfors 

Ekonom Åke Andersson 
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KF § 122 

KS § 168, KSAU § 121        dnr KS 2011/169 

 

Hantering av skolhälsovårdsjournaler 

 

Följande dokument behandlas: 

1 Protokollsutdrag från BUN § 46, dnr Bun 2011/33 

 

 Nuvarande rutiner 

När barnet börjar i förskoleklass rekvireras barnhälsovårdsjournalen (original) 

med målsmans godkännande från Barnhälsovården. Skolhälsovårdsjournaler 

upprättas i skolan. 

 

Skolhälsovårdsjournaler följer eleven hela skoltiden t.o.m. gymnasiet. När en 

elev flyttar från en kommun till en annan inhämtas målsmans godkännande 

för att överföra skolhälsovårdsjournalen i original till mottagande 

skolhälsovård. Undantag: kopior lämnas till friskolor och vid utflyttning till 

annat land. Efter år nio (år tio för berörda elever i särskolan) återsänds 

barnhälsovårds- journalerna till barn hälsovården och arkiveras hos det 

landsting som senast lånade ut dem. 

 

Information kring överförande av information 

Den lagstiftning som är tillämplig på barnavårds- och skolhälsovårds- 

journaler är: 

 Patientjournallagen (1985:562) 

 Arkivlagen (1990:782) 

 Sekretesslagen (1980:100) 

 Tryckfrihetsförordningen (2002:908) 

 

Kommunen måste ta ställning till vilken information som ska överföras när en 

elev flyttar från en kommun till en annan. De former som står till buds är: 

 Lån av journal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Överlämnande av original 

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som överlämnar 

journalen och då med stöd av Arkivlagen 15§ 2 stycket. Ett sådant beslut 

gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen.  

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd  

att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i 

enlighet med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

_____________________ 
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Forts KF § 122 

Forts KS § 168 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd  

att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i 

enlighet med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 24-27 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att bevilja tillstånd att få överlämna 

skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2 

stycket arkivlagen. 

______________________ 

 

Expedieras:   

Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 123 

 

KS § 171 

KSAU § 124 dnr KS 2011/195 

 

Ändring av text på fakturor 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att på samtliga fakturor som skickas från 

Åmåls kommun gällande skattesubventionerad verksamhet ska anges hur 

mycket den verkliga kostnaden är skattesubventionerad. (27 september 2006 

KF § 160). 

 

Ekonomichef Fredrik Nilsson informerar om att den befintliga texten på 

fakturor inte längre kommer att få plats på grund av ändrade fakturarutiner. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att texten om 

kostnaden för skattesubventionerad verksamhet tas bort från  

 kommunens hemtjänstfakturor och barnomsorgsfakturor. 

 

2. Tydliggöra informationen på Åmåls kommuns hemsida om vad som är  

fullt skattesubventionerad verksamhet angående hemtjänstfakturor och 

barnomsorgsfakturor. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att texten om 

kostnaden för skattesubventionerad verksamhet tas bort från kommunens 

hemtjänstfakturor och barnomsorgsfakturor. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att Tydliggöra informationen på 

Åmåls kommuns hemsida om vad som är fullt skattesubventionerad 

verksamhet angående hemtjänstfakturor och barnomsorgsfakturor. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 28-30 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 15 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 123 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att texten om kostnaden för 

skattesubventionerad verksamhet tas bort från kommunens hemtjänstfakturor 

och barnomsorgsfakturor. 

 

__________________ 

 

Expedieras: 

Ekonomienheten 

Kommunikatören 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 16 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 124 

 

KS § 121 

KSTU § 83 dnr KS 2009/167 

 

Antagande av detaljplan för Bjäkebol 1:55 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Antagandehandling från 11 januari 2011 

2. Utställningsutlåtande från 11 januari 2011 

 

En fastighetsägare har kontaktat kommunen för att få utöka antalet 

fritidsfastigheter inom fastigheten Bjäkebol 1:55. 

 

Samråd och utställning har skett i enlighet med plan- och bygglagen. Nu 

föreslås att den reviderade detaljplanen för fastigheten antas. 

 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Bjäkebol 1:55. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 Utställningsutlåtandet, daterat 2011-01-11, godkänns. 

 

 Antagandehandlingen, daterat 2011-01-11, revideras enligt 

utställningsutlåtandet och överlämnas till kommunfullmäktige för 

antagande. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Bjäkebol 1:55. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 Utställningsutlåtandet, daterat 2011-01-11, godkänns. 

 

 Antagandehandlingen, daterat 2011-01-11, revideras enligt 

utställningsutlåtandet och överlämnas till kommunfullmäktige för 

antagande. 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 17 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 124 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 31-50 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

                                          Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bjäkebol 1:55. 

                                           

                                          _______________________ 

 

Expedieras: 

Plan- infrastruktur och näringslivsenheten 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 18 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 125 

 

KS § 169 

KSAU § 122 dnr KS 2011/176 

 

Årsredovisning 2010 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 

Följande dokument behandlas: 

1 Årsredovisning 2010 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 inkom 3 maj 2011 från förbundschef 

Christina Svensson. Handlingarna ska behandlas hos respektive medlems-

kommuns fullmäktige. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

årsredovisningen 2010 för Dalslandskommunernas kommunalförbund  

vad gäller Åmåls kommuns del. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

årsredovisningen 2010 för Dalslandskommunernas kommunalförbund,  

vad gäller Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 51-95 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2010  

för Dalslandskommunernas kommunalförbund, vad gäller Åmåls kommuns 

del.  

 

__________________ 

 Expedieras: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 126 

 

KS § 170 

KSAU § 123 dnr KS 2011/176 

 

Revisionsrapport och ansvarsfrihet för Dalslandskommunernas 

kommunalförbund 2010 

 

Följande dokument behandlas: 

1 Revisionsberättelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund 

från 26 april 2011. 

 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Revisorerna tillstyrker 

även att Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion beviljas 

ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

revisionsrapporten och att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 

Dalslandskommunernas kommunalförbund för räkenskapsåret 2010, vad 

gäller Åmåls kommuns del. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

revisionsrapporten och att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 

Dalslandskommunernas kommunalförbund för räkenskapsåret 2010, vad 

gäller Åmåls kommuns del. 

 

Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Istället träder Ewa Arvidsson (S) in som ordförande under detta ärende. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 95-96 

 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 20 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 126 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsrapporten och att bevilja 

ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas 

kommunalförbund för räkenskapsåret 2010, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Jäv 

 

I behandlingen av ärendet deltar ej på på grund av jäv:  

Michael Karlsson (S), Kurt Svensson (C) och Gustav Wennberg (S). 

 

Under detta ärende tjänstgör 1:e vice ordförande Laila Andrén (S) som 

ordförande. 

 

______________________ 

 

Expedieras: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 

 

  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 21 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 127 

 

KS § 157 

KSTU § 105 dnr KS 2010/191 

 

Motion om deltagande i skräpplockardagar 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Barbro Spjuth (M) från 26 maj 2010 

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 26 april 2011 § 58 

 

Barbro Spjuth (M) skriver i sin motion att under 2009 deltog 270 000 

kommuninvånare i Sverige med skräpplockning under och föreslår att arbetet 

med att organisera Skräpplockardagar i Åmål 2011 påbörjas. 

 

Motionen har tidigare remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, politiskt ungdomsforum och samverket. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nämnden kan ta ansvar för sin del 

av en sådan kampanj inom nämndens eget ansvarsområde samt vidarebefordra 

informationen till sina samarbetspartners, föreningar och organisationer. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning 

till de stora insatser som krävs, såväl materiella som organisatoriska. Politiskt 

ungdomsforum meddelar att de inte avser organisera något specifikt 

arrangemang på temat Håll Sverige rent, utan låta dess tankar och anda 

genomsyra alla arrangemang. Samverket kan bidra till att informera 

föreningar och organisationer som deltar i referensgrupper i Åmåls kommun, 

men kan inte arrangera skräpplockardagarna. 

 

Ärendet har också remitteras till teknik- och fritidsnämnden för att efterhöra 

om Säffle kommun är intresserad av en gemensam skräpplockardag, under 

ledning av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden. 

 

Teknik- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om gemensamma 

skräpplockardagar i Säffle och Åmål. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

En gemensam skräpplockardag med Säffle kommun ska genomföras, under 

ledning av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden. Därmed bifalls 

motionen. 

______________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 22 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 127 

 

Forts KS § 157 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

En gemensam skräpplockardag med Säffle kommun ska genomföras, under 

ledning av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden. Därmed bifalls 

motionen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 97-103 

 

Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

En gemensam skräpplockardag med Säffle kommun ska genomföras, under 

ledning av den gemensamma teknik- och fritidsnämnden.  

Därmed beslutar kommunfullmäktige bifalla motionen. 

 

__________________ 

 

Expedieras: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle –Åmål 

Motionären Barbro Spjuth (M) 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 23 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 128 

 

KS § 158 

KSTU § 106 dnr KS 2010/408 

 

Motion om städning längs motionsspåret i Örnässkogen 

 

Följande dokument behandlas: 

3. Motion från Jan-Eric Thorin (FP) från 6 december 2010 

4. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 26 april 2011 § 57 

5. Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson från 7 april 2011 

 

Jan-Eric Thorin (FP) föreslår i sin motion att en städning av ris genomförs 

kring motionsspåret i Örnässkogen. 

 

Teknik- och fritidsnämdnen föreslår att De städåtgärder som vidtagits i 

samband med röjning och gallring av Örnässkogen anses tillräckliga. En 

risfri zon på två meter från motionsspåren ska iordningsställas. Därmed 

anses motionen besvarad. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

De städåtgärder som vidtagits i samband med röjning och gallring av 

Örnässkogen anses tillräckliga. En risfri zon på två meter från motionsspåren 

ska iordningsställas. Därmed anses motionen besvarad. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

De städåtgärder som vidtagits i samband med röjning och gallring av 

Örnässkogen anses tillräckliga. En risfri zon på två meter från motionsspåren 

ska iordningsställas. Därmed anses motionen besvarad. 

 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 104-108 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 24 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

 

Forts KF § 128 

 

Inlägg görs av Jan-Eric Thorin (FP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

De städåtgärder som vidtagits i samband med röjning och gallring av 

Örnässkogen anses tillräckliga. En risfri zon på två meter från motionsspåren 

ska iordningsställas. Därmed anses motionen besvarad. 

 

_____________________ 

 

Expedieras: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle –Åmål 

Motionären Jan-Eric Thorin



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 25 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 129 
 

KS § 159 

KSTU § 107 dnr KS 2010/410 

 

Motion om klockan på torget i Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Jan-Eric Thorin (FP) från 6 december 2010 

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 26 april 2011 § 56 

3. Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson från 11 mars 2011 

 

Jan-Eric Thorin (FP) skriver i sin motion att klockan på torget i Åmål är trasig 

på ena sidan och föreslår att detta åtgärdas, antingen att laga eller att täcka den 

trasiga sidan. 

 

Klockan är donerad av Lions Club i Åmål. Föreningen har kontaktats för att 

efterhöra om eventuellt bidrag till ny klocka eller renovering av befintlig är 

tänkbar. Lions meddelade att klubben för tillfället har andra åtaganden som 

prioriteras. En renovering av den trasiga sidan beräknas kosta 80 000 kronor. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen, på utifrån motionärens inrådan, vänt den del 

av klockan som fungerar ut mot gatan och täckt den trasiga delen med en plåt 

som ska markeras med texten www.amal.se. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår: 

1. De åtgärder som teknik- och fritidsförvaltningen genomfört anses vara 

tillräckliga. 

2. Om klockan stannar helt ska ansvarig nämnd ge förslag på ny åtgärd. 

3. Härmed anses motionen vara besvarad. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. De åtgärder som teknik- och fritidsförvaltningen genomfört anses vara 

tillräckliga. 

 

2. Om klockan stannar helt ska teknik- och fritidsnämnden ge förslag på 

ny åtgärd. 

 

3. Härmed anses motionen vara besvarad. 

_____________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 26 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KF § 129 

 

forts KS § 159 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De åtgärder som teknik- och fritidsförvaltningen genomfört anses vara 

tillräckliga. 

 

2. Om klockan stannar helt ska teknik- och fritidsnämnden ge förslag på 

ny åtgärd. 

 

3. Härmed anses motionen vara besvarad. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 109-114 

 

Inlägg görs av Jan-Eric Thorin (FP), Roger Carlson (S) och 

Ulla Berne (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    De åtgärder som teknik- och fritidsförvaltningen genomfört anses vara 

       tillräckliga. 

 

2    Om klockan stannar helt ska teknik- och fritidsnämnden ge förslag på 

       ny åtgärd. 

 

3     Härmed anses motionen vara besvarad. 

 

_____________________ 

 

Expedieras: 

Teknik-fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Motionären Jan-Eric Thorin  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 27 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 130 2011/200 

 

Interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande angående 

reglementen – Thomas Olson (FP) 

 

Thomas Olson (FP) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit med 

interpellation angående kommunens reglementen, ställd till kommun- 

fullmäktiges ordförande Gustav Wennberg bil. 115. 

 

Interpellationssvar, bil 115 A, hade inkommit från kommunfullmäktiges 

ordförande. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Thomas Olson (FP), Gustav 

Wennberg (S), Anne Sörqvist (C), Ulf Hanstål (M), Leif Aronsson (C), och 

kanslichef Ida Rådman. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 

lägger interpellationssvaret till handlingarna. 

 

Under detta ärende tjänstgör 1:e vice ordförande Laila Andrén (S) som 

ordförande 

______________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 28 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 131 2011/210 

 

Inkommen motion 

 

Ordföranden meddelar att en motion har inkommit till dagens möte 

från Tina Carlsson (V) angående utredning om och uppstartande av 

boende för institutionsvård i Åmål. Bil 116. 

 

Tina Carlsson (V) presenterar sin motion. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

____________________ 

 

Expediering: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 29 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 132   
 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden meddelar att fyra medborgarförslag har inkommit till 

dagens möte, varav två tillhör samma förslag: 

 

                                 Dnr 2011/204 

 

-  från Rolf Lundin, Åmål, angående cykling på motionspåren i 

Hanebol (två förslag)                           Bil 117 och Bil ärende 14 a) 

 

                                Dnr 2011/220 

 

-  från Elisabeth Enger och John Furukärn, Mo, angående  bredband 

för alla kommuninvånare till en rimlig kostnad       Bil ärende 14 b) 

 

                                Dnr 2011/222 

 

-  från Göran Torkildsson, Åmål, angående hastighet och skyltning 

vid Näsviken för båttrafiken                                      Bil ärende 14 c)  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

____________________ 

 

Expediering: 

Kommunstyrelsens kansli



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 30 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 133 2011/203 

 

Inkommen interpellation angående elprogrammet vid gymnasieskolan 

 

Ordföranden meddelar att en interpellation från Anne Sörqvist (S) ställd till 

barn- och utbildningsnämndens ordförande har inkommit. Bil 118-120. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen tas upp vid nästa 

ordinarie kommunfullmäktigemöte. 

 

_______________________ 

 

Expedieras: 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-06-22 31 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 134 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte 

 

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

kommunernas kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Anne Sörqvist (C) informerar om ungdomsprojektet Youth Ambassy. 

 

KF § 135 

 

Meddelanden 

 

Meddelas att extra möte sker med kommunfullmäktige torsdag den 1 

september för  behandling av budgetförslag för 2012. 

 

Kanslichefen meddelar att en lägesrapport finns tillgänglig om de äldsta 

motionerna som redovisades vid aprilmötet och när de beräknas kunna 

behandlas på kommunstyrelsen. 

 

Cajsa Branchetti Hallberg (S) informerar om verksamhet med kontaktfamiljer  

för invandrare. 

  

 

 

KF § 136 

 

Avslutning 

 

Ordföranden avslutar mötet – det sista före sommaren – och tillönskar 

alla, ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar. 

 

Anne Sörqvist (C) tillönskar ordföranden en trevlig sommar från 

ledamöterna. 

 

______________ 

 

 

 

 


