
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                           17.30-19.50 

Beslutande Enl bilagd förteckning. sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

 

Utses att justera Tina Carlson (V) och Christer Törnell (KD) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 7 september 2011,  kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 137-160 
Irene Larsson                                  Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Tina Carlson                               Christer Törnell 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-09-01 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-09-07 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-09-29 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-09-01 

 

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) fr kl 18.10, § 143 , inkl beslut                                                                                                                             

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x        

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S)   Tobias Holmberg (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)   Anette Andersen (S) x    

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M)   Jörgen Eliasson (M)             x      

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

Tina Carlson (V) x    

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP) x     

Inger Herfindal (KD x       

Christer Törnell (KD) x   

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP)   Klas Häggström (FP)            x 

Leif Aronsson (C) x      

Laila Andrén (S)   Hans Andersén (S)  x  

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 137 

  

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 138 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 139 

 

Justering  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tina Carlson (V) och 

Christer Törnell (KD). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 7 september 2011, kl 14.00. 

 

 

KF § 140 

 

Dagordning 

 

Extra handlingar har delats ut vid dagens möte i ärendena 3, 10 och 12. 

Punkten 19 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 

frågor har inkommit. 

  

Utsänd dagordning fastställes därmed. 
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KF § 140 A 

 

BUDGET:  Partiföreträdarrunda 

 

De olika företrädarna redogör för sina respekive partier syn på 

budgetförslaget: Michael Karlsson (S), Anne Sörqvist (C),  Ulf Hanstål (M), 

Jan-Erik Thorin (FP), Christer Törnell (KD), Jonatan Malm (MP) och Tina 

Carlson (V). 

 

______________
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KF § 141 

 

KS § 187 

KSBU § 38 dnr KS 2011/223 

 

Taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 8 juni 2011 BUN § 

74  

2. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 16 juni 2011 

 

De taxor som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är: 

 Barnomsorgsavgifter, enskild förskola 

 Barnomsorgsavgifter, pedagogisk omsorg (enskild regi) 

 Barnomsorgsavgifter, pedagogisk omsorg (kommunal regi) 

 Barnomsorgsavgifter, fritidshem (enskild regi) 

 Barnomsorgsavgifter, fritidshem (kommunal regi) 

 Barnomsorgsavgifter förskola (kommunal regi) 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-6. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet för 2012. 

 

_________________
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KF § 142 

 

KS § 189 

KSBU § 40 KS 2011/265 

 

Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhet för 2012 

 

Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 16 augusti 2011 behandlas. 

 

De taxor som är aktuella inom nämndens verksamhet är: 

 livsmedelstaxa 

 receptfria läkemedel 

 miljöbalkstaxa 

 strålskydd 

 uppdragsverksamhet 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom bygg- och 

miljönämndens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom bygg- och 

miljönämndens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 7-30. 

 

Barbro Spjuth (M) ber om ett förtydligande gällande ”nedsättning av 

avgift……om det finns särskilda skäl”  

 

Kanslichefen lämnar ett förtydligande på denna fråga och ger exempel 

på särskilda skäl. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom bygg- och miljönämndens 

verksamhet för 2012. 

______________ 
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KF § 143 

 

KS § 188 

KSBU § 39 KS 2011/262 

 

Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 september 2010 

VON § 77  

2. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 26 juli 2011 

 

De taxor som är aktuella inom nämndens verksamhet är: 

 hemtjänst 

 hemsjukvård 

 

Enligt tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg var avsikten att de 

taxor som antogs för år 2011 skulle gälla tillsvidare, eftersom de var kuntna 

till prisbasbeloppet. Därför föreslås att 2011 års taxor ska gälla för 2012 och 

tillsvidare. Hänsyn ska tas till eventuell förändring av prisbasbeloppet jämfört 

med dåvarande nivå. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 2011 års taxor inom 

vård- och omsorgsnämndens verksamhet att gälla för 2012 och tillsvidare. 

Hänsyn ska tas till eventuell förändring av prisbasbeloppet jämfört med 

dåvarande nivå. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följadne dokument: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonom Eva Larsson från 9 augusti 2011 

2. Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson Larsson 

från 20 maj 2011 

 

De taxor som är aktuella inom nämndens verksamhet är: 

 hemtjänst 

 hemsjukvård 

 serveringstillstånd 
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Forts KF § 143 

 

Forts KS § 188 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 31-41, 

samt vård och omsorgsnämndens protokollsutdrag, VON § 78 och 79, utdelat 

vid dagens möte. 

 

Klas Häggström (FP) yrkar att en ändring i texten i taxan om tillfälliga 

serveringstillstånd ska göras på 2 ställen så att texten blir:  

”Mer än 6 dagar      xxx kr/dag ytterligare”  

 

Inlägg görs av Ewa Arvidsson (S)  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde avseende hemtjänst, hemsjukvård och taxor och avgifter 

enligt alkohollagen samt försäljning av folköl, annan alkoholdryck och tobak 

att gälla för 2012. 

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Klas Häggströms 

yrkande om ändring i texten.  

 

___________________ 
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KF § 144 

 

KS § 190 

KSBU § 41 KS 2011/221 

 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet för 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 13 maj 2011 

2. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 20 juni 2011 

3. Förslag till taxor som inkom till kanslienheten 5 augusti 2011 

 

De taxor som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: 

 Kultur- och turismenheten 

 Räddningstjänsten 

 Yttre hemtjänst 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom 

kommunstyrelsens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom 

kommunstyrelsens verksamhet för 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 42-46. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom kommunstyrelsens 

verksamhet för 2012. 

 

___________________ 
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KF § 145 

 

KS § 193 

KSBU § 44 dnr KS 2011/69 

 

Borgensavgift från kommunala bolag för år 2012 

 

Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls Kommunfastigheter 

AB och fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. Diskussion förs kring 

utestående lån med kommunal borgen inom bolagen samt de risker som finns 

förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgens-  

avgift från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade 

borgensbeloppet. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgens-  

avgift från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade 

borgensbeloppet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 48. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att begära en borgens-  

avgift från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade 

borgensbeloppet. 

 

_______________________ 
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KF § 146 

 

KS § 194 

KSBU § 45 dnr KS 2011/69 

 

Anslag för oförutsedda utgifter för kommunfullmäktige 

 

Diskussion förs kring anslag för oförutsedda utgifter, verksamhet 0511.  

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommun- 

fullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommun- 

fullmäktiges möte. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommun- 

fullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommun- 

fullmäktiges möte. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 49. 

 

Ordföranden meddelar att några medel till oförutsedda utgifter ej har äskats.   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att inte avsätta några medel till  kommun- 

fullmäktige för oförutsedda utgifter i 2012 års budget. 

 

_________________ 
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KF § 147 

 

KS § 195 

KSBU § 46 dnr KS 2011/69 

 

Anslag för oförutsedda utgifter för kommunstyrelsen 

 

Diskussion förs kring anslag för oförutsedda utgifter, verksamhet 0512. 

Anslaget var under 2011 100 000 kronor. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 0 kronor till 

kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 0 kronor till 

kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 50. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 0 kronor till kommunstyrelsen för 

oförutsedda utgifter 2012. 

 

_______________________ 
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KF § 148 

 

KS § 192 

KSBU § 43 dnr KS 2011/69 

 

Kommunfullmäktiges verksamhet 

 

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 21 juni 2011 behandlas. 

 

Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag för 

kommunfullmäktiges verksamhet (i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige 595 

Revision 390 

Överförmynderi 600 

Valnämnd 5 

Summa 1 590 

 

Förslaget är 74 000 kronor utöver den ram som fullmäktige antagit. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte klargör Anne Sörqvist Allians för Åmåls 

ståndpunkt i frågan (se kommunstyrelsens protokoll sidan 14). 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 

verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 51. 

 

Michael Karlsson (S) meddelar att av fullmäktiges anslag på 595 000 kronor 

avser 310 000 kronor partistöd under 2012, samt att de 74 000 kronor som 

ligger utöver tilldelad ram kommer att belasta 2012 års resultat. 
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forts KF § 148 

 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till förslaget om 

anslag för kommunfullmäktiges verksamhet för 2012 

 

Inlägg görs av ordföranden i ärendet. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande anslag för kommunfullmäktiges 

verksamhet (i tusen kronor) för 2012. 

 

Kommunfullmäktige 595 

Revision 390 

Överförmynderi 600 

Valnämnd 5 

 

Summa 1 590 

 

_____________________ 
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KF § 149 

 

KS § 191 

KSBU § 42 dnr KS 2011/69 

 

Anslagsbindningsnivå 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2012 års anslag till 

nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 

nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 

inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2012 års anslag till 

nämnderna på driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att 

nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå 

inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 

kommunfullmäktige fastställt. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 52. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att binda 2012 års anslag till nämnderna på 

driftbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har 

revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför 

kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som kommunfullmäktige 

fastställt. 

 

__________________________
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KF § 150 

 

KS § 196 

KSBU § 47 dnr KS 2011/69 

 

Förslag till driftsbudget för 2012 

 

Diskuteras förslag till driftsbudget 2012. 

  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande förslag 

till driftsbudget för 2011. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

driftsbudget för 2012. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 

baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:89 per skattekrona. 

(i tusen kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 590 

Kommunstyrelsen  84 816 

Bygg- och miljönämnden 150 

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Teknik- och fritidsnämnden 31 378 

Vård- och omsorgsnämnden 260 343 

Finansförvaltningen  13 662 

Summa  623 644 

________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) att följande förslag 

till driftbudget ska godkännas:  

 

Kommunfullmäktige  1 590 

Kommunstyrelsen  86 816 

Bygg- och miljönämnden 150 

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Teknik- och fritidsnämnden 31 378 

Vård- och omsorgsnämnden 258 343 

Finansförvaltningen  13 662 

Summa  623 644 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att budgetförslag från Centerpartiet, Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna antas. (se sidan 15-17 i kommunstyrelsens 

protokoll) 
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Forts KF § 150 

Forts KS § 196 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen yrkanden 

från Michael Karlsson (S) och från Anne Sörqvist (C). Ordföranden ställer 

proposition på yrkandena och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Michael Karlssons (S) förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

driftsbudget för 2012 (i tusen kronor): 

Kommunfullmäktige  1 590 

Kommunstyrelsen  86 816 

Bygg- och miljönämnden 150 

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Teknik- och fritidsnämnden 31 378 

Vård- och omsorgsnämnden 258 343 

Finansförvaltningen  13 662 

Summa  623 644 

 

Beslut om den kommunala skattesatsen ska antas senare i höst, med 

hänvisning till den skatteväxling som ska ske mellan kommunen och Västra 

Götalandsregionen på grund av ändrade ägarformer för Västtrafik AB. 

 

Reservation: 

Anne Sörqvist (C), Emil Radanov (C), Ulf Hanstål (M), Barbro Gustafsson 

(M) och Thomas Olson (FP) reserverar sig mot förslaget om driftsbudget. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 53-57. 

samt utdelad handling vid dagens möte (MBL-protokoll) 

 

Michael Karlsson (S), Tina Carlson (V), Pia Ingemarsson (MP), 

Britt-Marie Torevik (S) och Ewa Arvidsson (S)  yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Thorin (FP), Inger Herfindal (KD) och Lisbeth Karlsson (C)yrkar bifall till 

Alliansens förslag. 

 

Inlägg i debatten görs av Sven Callenberg. 
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forts KF § 150 

 

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. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till driftsbudget för 2012(i tusen 

kronor): 

 

Kommunfullmäktige  1 590 

Kommunstyrelsen  86 816 

Bygg- och miljönämnden 150 

Barn- och utbildningsnämnden 231 705 

Teknik- och fritidsnämnden 31 378 

Vård- och omsorgsnämnden 258 343 

Finansförvaltningen  13 662 

Summa  623 644 

 

Beslut om den kommunala skattesatsen ska antas senare i höst, med 

hänvisning till den skatteväxling som ska ske mellan kommunen och Västra 

Götalandsregionen på grund av ändrade ägarformer för Västtrafik AB. 

 

Reservation  

 

Mot beslutet av driftsbudget reserverar sig:  Leif Aronsson (C), Kurt 

Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Lisbeth Karlsson (C), Sven Callenberg (C), 

Thomas Fridlund (C), Roger Magnusson (C), Barbro Gustafsson (M), Barbro 

Spjuth (M),  Ulf Hanstål (M), Jörgen Eliasson (M), Patrik Sandvall (M),  

Inger Herfindal (KD), Christer Törnell (KD), Jan-Erik Thorin (FP) och  

Klas Häggström (FP). 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan kl   19.00 – 19.15
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 KF § 151 

 

KS § 197 

KSBU § 49 KS 2011/69 

 

Ekonomisk flerårsplan för år 2012-2014 

 

Resultatprognos och finansieringsprognos för år 2013 och 2014 diskuteras. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos för 

2013 och 2014. Tillsammans med driftsbudget för 2012 utgör detta kom- 

munens ekonomiska flerårsplan för 2012-2014. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Med hänvisning till beslutet i § 196 ovan måste en reviderad resultatprognos 

tas fram. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. En reviderad resultatprognos ska tas fram och överlämnas till 

fullmäktige. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

resultatprognos för 2013 och 2014. Tillsammans med driftsbudget för 

2012 utgör detta kommunens ekonomiska flerårsplan för 2012-2014. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 58. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

                                          Kommunfullmäktige beslutar att anta resultatprognos för 

                                          2013 och 2014. Tillsammans med driftsbudget för 2012 utgör detta 

                                          kommunens ekonomiska flerårsplan för 2012-2014. 

 

______________________ 
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KF § 152 

 

KS § 198 

KSBU § 50 KS 2011/224 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 8 juni 2011 BUN § 

72 

2. Förslag till verksamhetsplan från 31 maj 2011 

 

Verksamhetsplanen anger nämndens mål för 2012. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

barn- och utbildningsnämnden 2012. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

barn- och utbildningsnämnden 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 59-74, 

samt handling utdelad vid dagens möte, BUN § 84. Handlingen avser 

en ändring av verksamhetsplanens bilaga 1, strategisk plan 2012. 

 

Barbro Gustafsson (M) påpekar skrivfel i planen i bilaga sidan 68 och 

70,  varvid ordföranden lovar att detta ska korrigeras. 

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S)  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2012 med den ändring som föreslagits av barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

____________________ 
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KF § 153 

 

KS § 199 

KSBU § 51 KS 2011/248 

 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 16 juni 2011 VON § 

64 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 5 maj 2011 

 

Verksamhetsplanen anger nämndens mål för 2012. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2012. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 75-89. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för vård- och 

omsorgsnämnden 2012. 

 

____________________ 
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KF § 154 

 

KS § 200 

KSBU § 52 KS 2011/267 

 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden samt miljöenheten 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 12 maj 2011 

2. Förslag till verksamhetsplan som inkom till kanslienheten 15 maj 2011 

 

Verksamhetsplanen anger nämndens mål för 2012. 

 

Budgetutskottets beslut 

 

Bygg- och miljönämnden uppmanas inför kommande år att låta 

verksamhetsplanen enbart omfatta nämndens egen verksamhet, inte 

verksamhet som ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

bygg- och miljönämnden 2012. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

bygg- och miljönämnden 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 90-100. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för bygg- och 

miljönämnden 2012. 

 

____________________
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KF § 155 

 

KS § 201 

KSBU § 53 KS 2011/188 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2012 

 

Förslag till verksamhetsplan behandlas. Planen inkom till kanslienheten 15 

augusti 2011.  

 

Verksamhetsplanen anger nämndens mål för 2012. 

 

Budgetskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen 2012. 

_____________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 

kommunstyrelsen 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 101-123. 

 

Barbro Gustafsson (M) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsen 

2012. 

 

__________________ 
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KF § 156 

 

KS § 203 

KSAU § 149 dnr KS 2011/225 

 

Skolskjutsreglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till nytt Skolskjutsreglemente, daterat 31 maj 2011 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-08, BUN § 77, att fastställa 

nytt skolskjutsreglemente. 

 

Arbetsutskottet påpekar att reglementet på sidan 2, stycke 9. Växelvis boende, 

i punkt 4 bör ordet ”lika” strykas då detta bör avgöras av föräldrarna själva. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG  

 

1. Arbetsutskottet föreslår att reglementet på sidan 2, stycke 9. Växelvis 

boende, i punkt 4 bör ordet ”lika” strykas då detta bör avgöras av 

föräldrarna själva. 

 

2. Med ovanstående ändring ställer KSAU sig bakom reglementet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt 

skolskjutsreglemente. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) i första hand att 

ärendet återremitteras. I andra hand yrkar han i tillägg till utskottets förslag, 

att styckets sista mening under punkt 8 på dokumentets andra sida, ska lyda 

Ytterligare en förutsättning är att befintlig skolskjuts kan nyttjas. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande, arbetsutskottets 

förslag och ett tillägsyrkande. Ordföranden ställer först proposition på 

Thomas Olsons (FP) återremissyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 

har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

 

Därefter ställer ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med utskottets förslag.  
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Forts KF § 156 

 

Till sist ställer ordföranden ställer proposition på Thomas Olsons (FP) 

tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 

med detta.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Skolskjutsreglementet ska revideras under punkt 8 på dokumentets andra 

sida, där styckets sista mening ska lyda Ytterligare en förutsättning är att 

befintlig skolskjuts kan nyttjas. Därefter överlämnas dokumentet till 

fullmäktige. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt 

skolskjutsreglemente 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 124-131. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nytt skolskjutsreglemente 

för Åmåls kommun. 

 

_____________
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KF § 157 

 

KS § 204 

KSTU § 139 dnr KS 2011/249 

 

Yttrande gällande eventuell vindbrukspark i Fröskog 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen från 29 juni 2011 

2. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo från 9 augusti 2011 

 

Veddinge Vindkraft AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att uppföra 

Vindkraftspark i Fröskog, Åmåls kommun. 

 

Åmåls kommun uppmanas nu av Länsstyrelsen att ange om kommunen 

avstyrker eller tillstyrker ansökan. Kommunen har här vetorätt, eftersom 

enligt miljöbalken får tillstånd enbart ges om kommunen har tillstyrkt det. 

 

Mötet ajourneras 11:25-11:30. 

 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att yttra sig i 

nuvarande skede, med hänvisning till att vindbruksplanen för Åmåls kommun 

ännu inte är antagen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att yttra sig i 

nuvarande skede, med hänvisning till att vindbruksplanen för Åmåls kommun 

ännu inte är antagen. 

______________________ 

 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 132-146. 
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forts KF § 157 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att yttra sig i nuvarande skede, 

med hänvisning till att vindbruksplanen för Åmåls kommun ännu inte är 

antagen. 

 

___________________ 
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KF § 158 2011/203 

 

Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande angående elprogrammet vid gymnasieskolan – 

Anne Sörqvist (C) 

 

Anne Sörqvist (C)  hade till föregående fullmäktigemöte inkommit 

med interpellation angående elprogrammet vid gymnasieskolan, 

ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande.   

 

Interpellationssvar hade inkommit från barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Olof Eriksson (S).                                              Bil 147-150 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av: Olle Eriksson (S), 

Anne Sörqvist (C), Ulf Hanstål (M), Tina Carlson (V), Sven Callenberg (C) 

och Roger Magnusson (C). 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 

lägger interpellationssvaret till handlingarna. 

 

________________  
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KF § 159 

 

Meddelanden 

 

En revisionsrapport, daterad 2011-06-21, angående granskning av 

kvalitetssystem inom äldreomsorgen, ställd till vård- och omsorgs- 

nämnden. med kopia till kommunfullmäktige har inkommit. Rapporten 

kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

 

En inbjudan till kommunfullmäktiges ledamöter har inkommit om en 

studieresa till Vindpark vid Töftedalsfjället i Dals Ed. 

 

Ordföranden framför en hälsning från fullmäktige i Gadebusch som han 

nyligen besökt. 

 

KF § 160 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar dagens möte avslutat. 

 

_________________ 


