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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-21.40 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Utses att justera Torbjörn Norén (S) och Lisbeth Karlsson (C) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, måndag 3 oktober 2011, kl 15.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 161-193 
Irene Larsson                               Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Torbjörn Norén                            Lisbeth Karlsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-09-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2011-10-03 
Datum för 

anslags nedtagande 2011-10-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-09-28 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C) x     

Anne Sörqvist x      

Kurt Svensson (C)   Thomas Fridlund (C) fr kl 18.40 fr § 165  

Michael Karlsson (S ) x    

Ewa Arvidsson (S ) x      

Cecilia Gustafsson (S ) x    

Mikael Norén (S) x      

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C) x                                                                                                                                            

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (S)  x        

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S)   Göran Ekman (S)                  x 

Britt-Marie Torevik (S) x     

Barbro Gustafsson (M)   Jörgen Eliasson (M)              x    

Ulla Berne (M)  x    

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x       

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S) x        

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x       

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

Tina Carlson (V) x   till kl 20.00,  tom ärende 2, § 166   

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP)   Birgit Karlsson (MP) x     

Inger Herfindal (KD   Harald Hårdstedt (KD)        x       

Christer Törnell (KD) x   

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x    

Leif Aronsson (C)    Magnus Andersson (C)   x 

Laila Andrén (S)   Tobias Holmberg (S) x   

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 161 

  

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 162 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 163 

 

Justering  

 

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

och Lisbeth Karlsson (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, måndagen den 3 oktober 2011, kl 15.00. 

 

 

KF § 164 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har 3 motioner och en interpellation inkommit. Inter- 

pellationen har delats ut vid dagens möte.  

 

Punkten 22, yttrande om vindbrukspark Kingebol, utgår vid dagens möte. 

 

Kanslichefen kommer att lämna information om ordningsregler och 

utrymningsvägar i händelse av brand.   

  

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

--------------------- 

 

Patrik Eurenius, ny ekonomichef i kommunen, presenterar sig och 

informerar om sin bakgrund inom privata och kommunala verksamheter 

 

---------------------  
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KF § 165 

KS § 212 

KSTU § 127 dnr KS 2009/177 

 

Antagande av detaljplan gällande Kilarna 1:81 och 1:84, med flera, Åmål 

 

Antagandehandling från 13 maj 2011 behandlas. 

 

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter till ytterligare tomter för 

bostadsändamål inom befintligt område för fritidsboende/åretruntboende. Det 

skapas 11 nya tomter med sjönära läge. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Utställningsutlåtandet från 10 maj 2011 godkänns. 

 

2. Antagandehandlingen från 13 maj 2011 godkänns. 

 

3. Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Kilarna 1:81 och 1:84 

med flera, Åmål.  

_____________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Utställningsutlåtandet från 10 maj 2011 godkänns. 

 

2. Antagandehandlingen från 13 maj 2011 godkänns. 

 

3. Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Kilarna 1:81 och 1:84 

med flera, Åmål.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-26. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Kilarna 1:81 och 

1:84 med flera, Åmål. 

 

______________ 

 

Expedieras: 

Plan- Infrastruktur och Näringslivsenheten
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KF § 166 

 

KS § 244 

KSTU § 152 dnr KS 2009/119 

 

Antagande av Vindbruk Dalsland, tillägg till översiktsplan för Åmåls 

kommun   

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till utställningsutlåtande, 2011-05-17, reviderat 2011-08-16 i 

enlighet med beslut från TU 2011-06-07- § 129 

2. Förslag till antagandehandling, Planförslag för Åmåls kommun, 

reviderad 2011-08-16 

 

Utställning av Vindbruk Dalsland för Bengtsfors och Åmåls kommuner 

genomfördes mellan 22 december 2010 och 28 februari 2011. Inkomna 

yttranden sammanställdes och kommenterades i förslag till 

utställningsutlåtande från 17 maj 2011. 

 

Utställningsutlåtandet behandlades av tillväxtutskottet 7 juni 2011 TU § 129 

som beslutade: 

1. PIN-enheten ges i uppdrag att revidera den föreslagna planen utifrån 

följande: 

a. Område Å4 Torpane-Bodane lyfts ur vindbruksplanen. 

b. Område Å5 Kristinedal lyfts ur vindbruksplanen. 

c. Ansökningar om etablering av vindkraft ska behandlas utifrån 

gällande lagstiftning, varken strängare eller mildare. 

 

2. Vindbruksplanen ska därefter överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Ulf Hanstål (M) reserverade sig mot beslutet. Sven Callenberg (C) lämnade 

följande protokollsanteckning: 

Centerpartiet vill att område Å5 Kristinedal ska ingå i vindbruksplanen. 

 

-------------------- 

  

Pin-enheten har genomfört uppdraget och återkommer nu med reviderat 

planförslag. 

 

Planingenjör Laila Nilsson, miljöchef Dan Gunnardo och enhetschef 

Olle Andersson redogör för ärendet. 

 

Ordföranden yrkar att punkt 1 c. i KSTU beslut,§ 129, ska utgå ”Ansökningar 

om etablering av vindkraft ska behandlas utifrån gällande lagstiftning varken 

strängare eller mildare”.  
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Forts KF § 166 

 

Forts KS § 244,  KSTU § 152 

 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Utställningsutlåtandet godkänns, med ändringen att punkt 1 c. 

i KSTU § 129 ska utgå.  

 

2. Antagandehandling, reviderad 2011-08-16, godkänns. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Vindbruk Dalsland, 

förslag till antagandehandling för Åmåls kommun. 

 

 Ulf Hanstål (M) och Sven Callenberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden godkänner att Sven Callenberg (C) får lämna följande 

protokollsanteckning: 

Centerpartiet vill att område Å5 Kristinedal ska ingå i vindbruksplanen. 

______________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Sven Callenberg (C) följande: 

Centerpartiet i Åmål anser att område Å5 Kristinedal är lämpligt för 

etablering av en vindkraftspark. 

 

En vindkraftssatsning ger stora möjligheter för lokala företag att ta hem 

order på byggnation av vägar, fundament och annat som krävs vid 

anläggandet. Av den totala kostnaden på 35-40 miljoner kronor för ett 150-

metersverk går 75 % till tillverkaren. De återstående 25 % går till själva 

uppförandet.12 vindkraftsverk skulle då generera ett ordervärde på en bit 

över 100 miljoner kronor. Varje verk behöver sedan underhållas och vägar 

ska hållas i skick, vilket enligt uppgift kräver 0,7 årsarbetare per verk. 

Centerpartiet yrkar på att område Å5 Kristinedal behålls i vindbruksplanen. 

Centerpartiet yrkar på att den i KSTU:s beslut § 129 föreslagna skrivningen 

om etablering av vindkraft i övriga områden ska behållas (Ansökningar om 

etablering av vindkraft ska behandlas utifrån gällande lagstiftning, varken 

strängare eller mildare). 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till tillväxtutskottet för att 

ta fram ett förslag som innehåller minst ett område som är lämpligt för 

etablering av vindkraftspark. 

 

Ulf Hanstål (M) och Anne Sörqvist (C) yrkar bifall Sven Callenbergs (C) 

yrkande.  
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Forts KF § 166 

 

Forts KS § 244,  KSTU § 152 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, dels Thomas Olsons 

(FP) återremissyrkande, dels utskottets förslag och dels Sven Callenbergs (C) 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på 

utskottets förslag och Sven Callenbergs (C) yrkande. Ordföranden konstaterar 

att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Utställningsutlåtandet godkänns, med ändringen att punkt 1 c. 

i KSTU § 129 ska utgå.  

 

2. Antagandehandling, reviderad 2011-08-16, godkänns. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Vindbruk Dalsland, 

förslag till antagandehandling för Åmåls kommun. 

 

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

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

______________________ 

 

  

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 27-73. 

 

Michael Karlsson (S) och Jonatan Malm (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 

yrkar dessutom  i tilläggsyrkande att texten  ”Ansökningar om etablering av 

vindkraft ska behandlas utifrån gällande lagstiftning, varken strängare eller 

mildare ” ska behållas (KSTU § 129, 1c). 

  

 

Thomas Olson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram ett 

förslag som innehåller minst ett område som är lämpligt för etablering 

av vindkraftspark. 
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Forts KF § 166 

 

Sven Callenberg (C) yrkar dels  att område Å5 Kristinedal återförs i 

vindbruksplanen, samt dels att den i KSTU:s beslut § 129 föreslagna 

skrivningen om etablering av vindkraft  ska behållas ”Ansökningar om 

etablering av vindkraft ska behandlas utifrån gällande lagstiftning, varken 

strängare eller mildare”. 

 Den sista att-satsen  sammanfaller med Christer Törnells tilläggsyrkande. 

   

Ulf Hanstål (M) yrkar bifall till Sven Callenbergs andra att-sats. 

 

Anne Sörqvist (C) och  Roger Magnusson (C) yrkar bifall till Sven 

Callenbergs förslag. 

 

Inlägg i debatten görs av Patrik Sandvall (M), Tina Carlson (V) och 

 Harald Hårdstedt (KD) 

 

Ajournering begärs. 

 

Mötet ajourneras  19.20 – 19.50 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att fyra förslag 

föreligger: Thomas Olsons förslag om återremiss, kommunstyrelsens 

förslag, Sven Callenbergs förslag och Christer Törnells tilläggsyrkande.  

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Sven Callenbergs förslag och konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Christer Törnells tilläggsyrkande 

och konstaterar att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Uppställs och godkännes följande propositionsordning: 

 

Den som bifaller Christer Törnells tilläggsyrkande röstar ”Ja”. Den som 

ej bifaller förslaget röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 17 Ja-röster och 17 Nej-röster 

och en avstår från att rösta. 

 

Fullständigt röstresultat, se sidan 10. 
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Forts KF § 166 

 

Ordföranden konstaterar att röstresultatet är oavgjort varför ordförandens 

utslagsröst avgör frågan och konstaterar då att fullmäktige beslutat att ej 

bifalla Christer Törnells tilläggsyrkande. 

 

                                          KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar,  i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta förslaget till Vindbruk Dalsland, tillägg till översiktsplan för Åmåls 

kommun. 

 

Reservation 

 

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

Thomas Fridlund (C), Roger Magnusson (C), Ann-Louise Svensson (C), 

Sven Callenberg (C), Magnus Andersson (C), Jörgen Eliasson (M), 

Ulla Berne (M), Ulf Hanstål (M), Patrik Sandvall (M), Johan Paulsson (M) 

Birgitta Kullvén (SD), Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP) 

Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD) 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Planerings- infrastruktur- och näringslivsenheten 
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 september  2011 

Ärende nr  2                  Rubrik:  Vindbruksplan  

               

 Ja=   Bifall av Christer Törnells tilläggsyrkande              

Nej=  Avslag av tilläggsyrkandet 

       

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)     x      

Anne Sörqvist (C)      x      

Kurt Svensson (C) Thomas Fridlund (C)     x      

Michael Karlsson (S )            x   

Ewa Arvidsson  (S )                  x  

Cecilia Gustafsson (S )          x    

 Mikael Norén (S)          x  

Sven Callenberg (C)      x       

Ann-Louise Svensson (C)      x       

Roger Magnusson (C )      x       

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)          x    

Olof Eriksson (S )           x  

Roger Carlsson (S)   Göran Ekman (S)       x   

Britt-Marie Torevik (S)             x  

Barbro Gustafsson (M)    Jörgen Eliasson (M)    x       

Ulla Berne (M)      x      

Ulf Hanstål (M)      x      

Tina Manner (S)            x   

Torbjörn Norén (S)         x    

Barbro Axelsson (S)           x   

Tommy Lehrman (S)          x  

Patrik Sandvall (M)         x          

Johan Paulsson (M )      x        

 Birgitta Kullvén (SD)       x         

Anette Molarin (S)    Anette Andersson (S)        x     

Tina Carlsson (V)            x 

Jonatan Malm (MP)            x   

Pia Ingemarsson (MP)    Birgit Karlsson (MP)           x   

Inger Herfindal (KD)     Harald Hårdstedt (KD)   x         

Christer Törnell (KD)        x      

Jan-Eric Thorin (FP)     x       

Thomas Olson (FP)     x    

Leif Aronsson (C)   Magnus Andersson (C)   x    

Laila Andrén (S)    Tobias Holmberg (S)      x  

Gustav Wennberg (S)       x  

Summa antal röster  17                    17   1 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ Nej med ordförandens 

utslagsröst. 

 

______________________ 
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KF § 167 

 

KS § 237 

KSAU § 160 dnr KS 2011/277 

 

Delårsrapport januari – juni 2011 för Åmåls kommun 
 

Följande dokument behandlas: 

 Delårsrapport för första halvåret av 2011, daterad 30 augusti 2011. 

 

Av delårsrapporten framgår bland annat att Åmåls kommun vid halvårsskifte 

har en avvikelse mot budget som är 5,1 miljoner kronor. Den prognostiserade 

avvikelsen för helåret är 1,4 miljoner kronor.  

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Uppdra åt driftchef Berith Öhman att närvara vid nästa kommunstyrelse -

sammanträde för att informera om delårsrapporten januari – juni 2011.   

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna rapporten och lägga den 

till handlingarna. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ordföranden meddelar att driftchef Berith Öhman inte deltar vid mötet 

eftersom hon avvaktar mer information från försäkringsbolag och jurister.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna rapporten och lägga den 

till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 74-107. 

 

Revisionens ordförande Bengt Hansson (C), redovisar kommunrevisionens 

yttrande över delårsrapporten. 

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S). 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-09-28 12 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 167 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  godkänner delårsredovisningen och lägger 

densamma till handlingarna. 

 

____________________ 

 

Expedieras: 

Ekonomikontoret 
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KF § 168 

 

KS § 238 

KSAU § 161 dnr KS 2011/276 

 

Ekonomisk prognos – juni 2011 
 

Följande dokument behandlas: 

 Ekonomisk prognos för första halvåret av 2011, daterad 29 augusti 

2011. 

 

Prognosen är uppdelad i två områden: verksamhetsnetto som beskriver hur 

nämnderna förehåller sig till beslutad budget, den andra delen redovisar 

prognostiserat årsresultat för skatteintäkt och statsbidrag (finansförvaltning). 

 

 Fastställd budget för 2011 är ett överskott på 3 385 000 kronor. 

 Prognosen redovisar att årets resultat blir 2,3 miljoner kronor sämre  

än budget, det vill säga att årets resultat prognostiseras till 1 miljon 

kronor. 

 Prognosen redovisar ett budgetunderskott på 11,4 miljoner kronor  

för nämnderna. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till fullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål 30 augusti 2011 

TFN  § 90 

2. Ekonomisk uppföljning för perioden 1 januari till 30 juni 2011 

 

Den skattefinansierade verksamheten i teknik- och fritidsnämnden som avser 

Åmål prognostiserar ett underskott på 1 500 000 kronor vid årets slut. 

Fortfarande återstår regresskrav från försäkringsbolagen för både 2009 och 

2010 års översvämningar.  

 

Nämnden bjuder in kommunstyrelserna i Säffle och Åmål till en dialog om 

strategier för att hantera framtida utmaningar för att hantera de stora 

nederbördsmängderna. 
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Forts KF § 168 

 

Forts KS § 238  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporterna till fullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 108-138. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger prognosen till handlingarna. 

 

_________________ 

 

Expedieras: 

Ekonomikontoret
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KF § 169 

 

KS § 233 

KSTU § 150 dnr KS 2011/284 

 

Konsekvenser för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB (ÅNAB) 

på grund av Hull Manufactures Scandinavia AB (HMS)  konkurs  

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander och VD Magnus Dalsbo 

från 2 september 2011 inklusive 3 bilagor behandlas. 

 

Vd Magnus Dalsbo, ekonom Sven-Göran Andersson och ordförande Gunnar 

Kvamme redogör för ärendet. 

 

Kommunen äger Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB (ÅNAB). ÅNAB:s 

enda hyresgäst har försatts i konkurs och bolaget får därmed inga 

hyresintäkter. 

 

Bolagets styrelse har begärt en kontrollbalansräkning och en värdering av 

fastigheten. Dessa kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma 16 

september 2011. Stämman måste enligt aktiebolagslagen besluta om bolaget 

ska försättas i likvidation eller drivas vidare. Ägarens beslut i frågan ska 

också inhämtas.  

 

Om bolaget ska drivas vidare krävs att kommunen beslutar om att tillföra 

bolaget likvida medel så att företaget kan betala förfallna lånekostnader och 

löpande driftskostnader. De löpande driftskostnaderna beräknas till 150 000 

kronor per månad.  

 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 

1    Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB ska drivas vidare. Ägaren beslutar 

att   tillse att bolaget erhåller likviditet för förfallna lånekostnader till 

kreditgivare samt likviditet för löpande driftkostnader under den tid som 

ägaren beslutar att bolaget ska drivas vidare. Likviditetstillskott för löpande 

driftkostnader är begränsat till 150 000 kronor per månad. Beslutet gäller intill 

dess att ägaren skriftligen meddelat bolagets styrelse något annat. 

 

2       Ägaren beslutar att skyndsamt utreda frågan om aktieägartillskott till 

bolaget, med hänsyn till dels bristen i bolagets egna kapital, dels kommunens 

borgensåtagande. 

 

3    Ägarens representant uppdras att vid bolagets extrastämma framföra 

ägarens ståndpunkt ovan. 
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Forts KF § 169 

 

Forts KS § 233 

Forts TU § 150 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i efterhand godkänna 

samtliga ovanstående beslut.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vd Magnus Dalsbo, ekonom Sven-Göran Andersson och ordförande Gunnar 

Kvamme från ÅNAB redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 

1    Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB ska drivas vidare. Ägaren beslutar 

att  tillse att bolaget erhåller likviditet för förfallna lånekostnader till 

kreditgivare samt likviditet för löpande driftkostnader under den tid som 

ägaren beslutar att bolaget ska drivas vidare. Likviditetstillskott för löpande 

driftkostnader är begränsat till 150 000 kronor per månad. Beslutet gäller intill 

dess att ägaren skriftligen meddelat bolagets styrelse något annat. 

 

2       Ägaren beslutar att skyndsamt utreda frågan om aktieägartillskott till 

bolaget, med hänsyn till dels bristen i bolagets egna kapital, dels kommunens 

borgensåtagande. 

 

3    Ägarens representant uppdras att vid bolagets extrastämma framföra 

ägarens ståndpunkt ovan. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i efterhand godkänna 

samtliga ovanstående beslut.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 139-176. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Thomas Olson (FP), Sven Callenberg (C), och Michael 

Karlsson (S). 
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Forts KF § 169 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att i efterhand godkänna samtliga ovanstående 

beslut.  

 

________________________ 

 

Expedieras: 

 

Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 

Ekonomichefen
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KF § 170 

 

KS § 245 

KSTU § 151 dnr KS 2011/97 

 

Försäljning av mark, Tjuke 1:3 

 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 2011-08-26 

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål från 26 april 

2011 TFN § 61 

 

Fullmäktige har beslutat att sälja fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3 (22 juni 

2011 KF § 118). 

 

Vid möte med Åmåls Brukshundsklubb har framförts önskemål om att 

kommunen inte försäljer den mark där man bedriver sin verksamhet, då 

föreningen i sådant fall riskerar få lägga ner sin verksamhet. 

 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har framfört önskemål om att få 

behålla fastigheten i kommunens ägo, bland annat ur ett hälsobefrämjande 

perspektiv. 

 

Enhetschefen skriver att för att tillmötesgå båda dessa önskemål kan en 

alternativ försäljning genomföras genom att kommunen behåller vissa delar 

av fastigheten. 

 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att undanta den östra delen av fastigheten Tjuke 1:3 från försäljning 

samt att behålla fastighetsbeteckningen Tjuke 1:3 på denna del. Den 

västra delen säljs i enlighet med tidigare fattat beslut, varvid köparen 

står för fastighetsbildning. 

 

2. Att överlämna kommunens kvarvarande del av Tjuke 1:3 till teknik- 

och fritidsnämnden att förvaltas som en del ingående i Hannebols 

friskvårdsanläggning. 

______________________ 
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Forts KF § 170 

 

Forts KS § 245 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att undanta den östra delen av fastigheten Tjuke 1:3 från försäljning 

samt att behålla fastighetsbeteckningen Tjuke 1:3 på denna del. Den 

västra delen säljs i enlighet med tidigare fattat beslut, varvid köparen 

står för fastighetsbildning. 

 

2. Att överlämna kommunens kvarvarande del av Tjuke 1:3 till teknik- 

och fritidsnämnden att förvaltas som en del ingående i Hannebols 

friskvårdsanläggning. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 177-183. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Att undanta den östra delen av fastigheten Tjuke 1:3 från försäljning 

      samt att behålla fastighetsbeteckningen Tjuke 1:3 på denna del. Den 

      västra delen säljs i enlighet med tidigare fattat beslut, varvid köparen 

      står för fastighetsbildning. 

 

2    Att överlämna kommunens kvarvarande del av Tjuke 1:3 till teknik- 

      och fritidsnämnden att förvaltas som en del ingående i Hannebols 

      friskvårdsanläggning. 

 

_____________________ 

 

Expedieras: 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Teknik-och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Enhetschef Olle Andersson
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KF § 171 

KS § 213 dnr KS 2011/216 

KSTU § 133 dnr KS 2010/289 

 

Organisatorisk placering för försörjningsstöd 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Kenneth Bramberg 

från 22 februari 2011 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin som inkom till 

kanslienheten 4 maj 2011 

3. Utredning om försörjningsstöd som inkom 14 juni 2011 

 

Från och med 1 januari finns en ny förvaltning, integrations och 

arbetsmarknadsförvaltningen, med följande verksamhetsområden: 

 Vuxenutbildning 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Flyktingmottagningsfrågor 

 Konsumentrådgiving och skuldsanering 

 Samverkets frivilligcentral 

 Europa direkt  

 

Kommunstyrelsen beslutade att försörjningsstödsenhetens organisatoriska 

placering ska utredas vidare (2010-11-30 KS § 254). 

 

Uppdrag har givits till tf förvaltningschef Kenneth Bramberg att kartlägga hur 

stor andel av de som mottar försörjningsstöd som gör detta under längre 

respektive kortare perioder. (2011- 05-03 TU § 98). Utredningen visar bland 

annat att arbetslöshet är den vanligaste orsaken till behov av försörjningsstöd. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta försörjningsstöd från 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde till kommunstyrelsens. 

Organisatoriskt ska enheten tillhöra integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Uppdrag ges till förvaltningschef Jan-Erik Lundin och tf förvaltningschef 

Kenneth Bramberg att gemensamt ta fram förslag på handlingsplan för 

organisationsförändring. Handlingsplanen ska bland annat klargöra tid för 

organisationsförändringen, hantering av budget och delegation och så vidare. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 23 augusti 2011. 

_____________________  
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Forts § 171 

Forts KS § 213 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från förvaltningschef 

Jan-Erik Lundin och tf förvaltningschef Kenneth Bramberg från 18 september 

2011. 

 

Skribenterna föreslår att en handlingsplan som bland annat klargör när 

delegationsordning ska antas och när MBL-förhandlingar ska genomföras. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Ansvaret för försörjningsstöd överförs från vård- och omsorgsnämnden till 

kommunstyrelsen från och med 1 januari 2012. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ovanstående fattar 

kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Organisatoriskt ska försörjningsstödet placeras inom integration- och 

arbetsmarknadsförvaltingen. 

 

2. Föreslagen tidsplan för överföringen antas. 

 

Ordföranden godkänner att Ewa Arvidsson (S) får lämna följande 

protokollsanteckning: 

Förändringen får inte äventyra samverkan inom kommunen och med andra 

parter, rättssäkerhet eller kvalitet för enskilda. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 184-194. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för försörjningsstöd överförs från 

vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 januari 

2012. 

_______________ 

Expedieras: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg 

Förvaltningschef Jan-Erik Lundin 

Ekonomikontoret
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KF § 172 
 

KS § 216 

KSAU § 146 KS 2011/266  

 

Ekonomiärende – Pensionsförstärkning 2011 
 

Handlingar i ärendet: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonom Johan Andersson, daterad 10 juni 2011. 

 

På uppdrag av budgetutskottet lämnar ekonom Johan Andersson förslag till 

beslut för kommunens erbjudande av pensionsförstärkning till tillsvidare- 

anställd personal i åldrarna 61-64 år. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

Arbetsutskottets föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

Att all tillsvidareanställd personal inom Åmåls kommun i åldrarna 61-64 år 

med en sysselsättningsgrad på minst 55 % av heltid erbjuds att erhålla 

pensionsförstärkning mot avsluta sin anställning i Åmåls kommun före 65 års 

ålder. 

 

Att pensionsförstärkningen föreslås bli antingen ett fast belopp på 4.250 

kr/månad eller 20 % av slutlig grundlön, beroende på vilket som är mest 

gynnsamt för den enskilde och ovanstående gäller oavsett vilken 

sysselsättningsgrad den anställde har. 

 

Att utbetalning av pensionsförstärkning, som är ett tilläggsbelopp till 

pensionen, sker till och med månaden innan 65-årsdagen. 

 

Att återbesättning av tjänster för anställda som beviljats pensionsförstärkning 

sker i undantagsfall. 

 

Att det regelbundet görs en kommunövergripande inventering av vakanta 

tjänster, pensionsavgångar där ingen återbesättning kommer att ske, 

organisationsförändringar där antalet tjänster väntas minskas så att fler får 

möjlighet att få beviljat pensionsförstärkning och att detta sker i samråd 

mellan personalchefen och kommunens förvaltningschefer. 

 

Att anställda som har fått beviljat pensionsförstärkning från och med 1 januari 

2011 och framåt retroaktivt kompenseras upp till den nya nivån, dvs 

fördelaktigast av 20 % av slutlig grundlön eller 4.250 kr/månad. 
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Forts KF § 172 

Forts KS § 216,   KSAU § 146 

 

Att kostnaden för pensionsförstärkning i normaltfallet bokförs på den enhet 

där den anställde senast arbetade på och att budgetering görs för detta under 

den tid pensionsförstärkningen utbetalas. 

 

Att tillvägagångssättet för hantering av pensionsförstärkning sker enligt den 

processkarta som bifogas och att beslut om beviljande av pensions-

förstärkning tas av personalchef i samråd med berörd förvaltningschef. 

 

Att ett utskick sker årligen med ett informationsblad och en ansöknings-

blankett och att detta görs till samtliga tillsvidareanställda i åldrarna 61-64 år 

och som samtidigt har en sysselsättningsgrad på minst 55 %, därefter finns 

informationsblad och ansökningsblankett tillgängligt på kommunens intranät, 

VK. 

 

Att dessa regler för pensionsförstärkning gäller tills vidare. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

 

Att all tillsvidareanställd personal inom Åmåls kommun i åldrarna 61-64 år 

med en sysselsättningsgrad på minst 55 % av heltid erbjuds att erhålla 

pensionsförstärkning mot avsluta sin anställning i Åmåls kommun före 65 års 

ålder. 

 

Att pensionsförstärkningen föreslås bli antingen ett fast belopp på 4.250 

kr/månad eller 20 % av slutlig grundlön, beroende på vilket som är mest 

gynnsamt för den enskilde och ovanstående gäller oavsett vilken 

sysselsättningsgrad den anställde har. 

 

Att utbetalning av pensionsförstärkning, som är ett tilläggsbelopp till 

pensionen, sker till och med månaden innan 65-årsdagen. 

 

Att återbesättning av tjänster för anställda som beviljats pensionsförstärkning 

sker i undantagsfall. 

 

Att det regelbundet görs en kommunövergripande inventering av vakanta 

tjänster, pensionsavgångar där ingen återbesättning kommer att ske, 

organisationsförändringar där antalet tjänster väntas minskas så att fler får 

möjlighet att få beviljat pensionsförstärkning och att detta sker i samråd 

mellan personalchefen och kommunens förvaltningschefer. 
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Forts KF § 172 

 

Forts KS § 216 

 

Att anställda som har fått beviljat pensionsförstärkning från och med 1 januari 

2011 och framåt retroaktivt kompenseras upp till den nya nivån, dvs 

fördelaktigast av 20 % av slutlig grundlön eller 4.250 kr/månad. 

 

Att kostnaden för pensionsförstärkning i normaltfallet bokförs på den enhet 

där den anställde senast arbetade på och att budgetering görs för detta under 

den tid pensionsförstärkningen utbetalas. 

 

Att tillvägagångssättet för hantering av pensionsförstärkning sker enligt den 

processkarta som bifogas och att beslut om beviljande av pensions-

förstärkning tas av personalchef i samråd med berörd förvaltningschef. 

 

Att ett utskick sker årligen med ett informationsblad och en ansöknings-

blankett och att detta görs till samtliga tillsvidareanställda i åldrarna 61-64 år 

och som samtidigt har en sysselsättningsgrad på minst 55 %, därefter finns 

informationsblad och ansökningsblankett tillgängligt på kommunens intranät, 

VK. 

 

Att dessa regler för gäller tills vidare och ersätter tidigare beslut om 

pensionsförstärkning (23 juni 2010 KF § 103). 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 195-201. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att all tillsvidareanställd personal inom Åmåls kommun i åldrarna 61-64 år 

med en sysselsättningsgrad på minst 55 % av heltid erbjuds att erhålla 

pensionsförstärkning mot avsluta sin anställning i Åmåls kommun före 65 års 

ålder. 

 

Att pensionsförstärkningen föreslås bli antingen ett fast belopp på 4.250 

kr/månad eller 20 % av slutlig grundlön, beroende på vilket som är mest 

gynnsamt för den enskilde och ovanstående gäller oavsett vilken 

sysselsättningsgrad den anställde har. 
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Forts KF § 172 

Forts KS § 216 

 

Att utbetalning av pensionsförstärkning, som är ett tilläggsbelopp till 

pensionen, sker till och med månaden innan 65-årsdagen. 

 

Att återbesättning av tjänster för anställda som beviljats pensionsförstärkning 

sker i undantagsfall. 

 

Att det regelbundet görs en kommunövergripande inventering av vakanta 

tjänster, pensionsavgångar där ingen återbesättning kommer att ske, 

organisationsförändringar där antalet tjänster väntas minskas så att fler får 

möjlighet att få beviljat pensionsförstärkning och att detta sker i samråd 

mellan personalchefen och kommunens förvaltningschefer. 

  

Att anställda som har fått beviljat pensionsförstärkning från och med 1 januari 

2011 och framåt retroaktivt kompenseras upp till den nya nivån, dvs 

fördelaktigast av 20 % av slutlig grundlön eller 4.250 kr/månad. 

 

Att kostnaden för pensionsförstärkning i normaltfallet bokförs på den enhet 

där den anställde senast arbetade på och att budgetering görs för detta under 

den tid pensionsförstärkningen utbetalas. 

 

Att tillvägagångssättet för hantering av pensionsförstärkning sker enligt den 

processkarta som bifogas och att beslut om beviljande av pensions-

förstärkning tas av personalchef i samråd med berörd förvaltningschef. 

 

Att ett utskick sker årligen med ett informationsblad och en ansöknings-

blankett och att detta görs till samtliga tillsvidareanställda i åldrarna 61-64 år 

och som samtidigt har en sysselsättningsgrad på minst 55 %, därefter finns 

informationsblad och ansökningsblankett tillgängligt på kommunens intranät, 

VK. 

 

Att dessa regler  gäller tills vidare och ersätter tidigare beslut om 

pensionsförstärkning (23 juni 2010 KF § 103). 

 

___________________ 

 

Expedieras: 

Personalenheten 

Löneenheten 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan kl 20.15 – 20.30
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KF § 173 
 

KS § 243 

KSAU § 166 dnr 2009/213 

 

Motion om befattningsbeskrivning för kommunchefen 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Ulla Berne (M) från 26 maj 2009 

2. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel från 31 augusti 

2011 

 

Ulla Berne (M) föreslår i sin motion att kommunstyrelsen omgående utarbetar 

en befattningsbeskrivning till kommunchefen. Kommunchefen ska i sin tur 

upprätta befattningsbeskrivning för samtliga chefer, som i sin tur ska upprätta 

arbetsbeskrivning för all personal. 

 

I dag är det politiker som ska ta fram befattningsbeskrivningar för 

ledningspersonal. Delegationsreglementet bör vara klar som ska ligga till 

grund för befattningsbeskrivningar. 

 

Personalchefen har tagit fram ett förslag till befattningsbeskrivning. 

  

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kalla till presidieträff i början av 

december 2011 för att utarbeta delegationsreglemente och delegationsordning.  

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kalla till presidieträff i 

början av december 2011 för att utarbeta reglemente och 

delegationsordning.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen.  

______________________ 
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Forts KF § 173 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 202-208. 

 

Inlägg görs av Ulla Berne (M) och Thomas Olson (FP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

1    Kommunfullmäktige beslutar att kalla till presidieträff i början av 

      december 2011 för att utarbeta reglemente och delegationsordning.  

 

2    Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

 

________________ 

 

Expedieras: 

Motionären Ulla Berne 

Personalchefen 

Kanslienheten 
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KF § 174 

 

KS § 209 

KSAU § 140 dnr KS 2010/42 

 

Motion – Skolskjutsar 
 

Följande dokument behandlas: 

1 Motion från Thomas Olsson (FP) daterad januari 2010. 

2 Tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 3 maj 

2011. 

3 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 11 maj 2011 § 62 

 

Thomas Olsson (FP) har inkommit med motion Skolskjutsar III om att 

utarbeta ett system för att möjliggöra samordning av skolskjutsar mellan 

privata och kommunala skolor, som måste fungera både praktiskt och 

ekonomiskt för båda parter. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen 

då frågan redan är löst via lagstiftning. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då frågan 

redan är löst via lagstiftning. 

_____________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) att motionssvaret ska 

lyda Under motionens handläggningstid har lagstiftning i motionens anda 

antagits. Därmed anses motionen besvarad. 

 

Ordföranden konstaterar att det dels finns arbetsutskottets förslag och dels 

Thomas Olsons (FP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Thomas Olsons (FP) 

yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Under motionens handläggningstid har lagstiftning i motionens anda antagits. 

Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 
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Forts KF § 174 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 209-212. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Under motionens handläggningstid har lagstiftning i motionens anda antagits. 

Därmed anses motionen besvarad. 

 

____________ 

 

Expedieras: 

Motionären Thomas Olson
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KF § 175 
 

KS § 240 

KSAU § 163 dnr KS 2010/81 

 

Motion – Enhetstaxa i barnomsorg 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (FP), daterad februari 2010. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 3 maj 

2011. 

3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 11 maj 2011 

BUN § 63. 

 

Thomas Olson (FP) har inkommit med motion Enhetstaxa i barnomsorgen 

om att införa enhetstaxa baserad på barnets vistelse i barnomsorgen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen 

då den inte följer grundprincipen angående maxtaxa som finns kring avgifter 

inom barnomsorg.  

 

Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen, KS § 210, 2011-08-23, till 

kommunstyrelsens utskott eftersom det inte finns någon tvingande lagstiftning 

kring maxtaxa. 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson, ekonom Inger Bergh samt barnomsorgs- 

assistent Lisbeth Gustawsson redogör för ärendet. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Uppdra åt Catrin Eriksson att förtydliga tjänsteskrivelsen, om konsekvenser 

utifrån maxtaxan, att överlämnas till kommunstyrelsen 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen då den inte följer 

grundprincipen angående maxtaxa som finns kring avgifter inom barnomsorg.  

________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från förvaltningschef 

Catrin Eriksson från 5 september 2011. 
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Forts KF § 175 

 

Forts KS § 240 

  

I skrivelsen framgår bland annat att statsbidraget på 3,3 miljoner kronor är 

knutet till maxtaxan. Om kommunen skulle ta bort maxtaxan, så går 

kommunen miste om bidraget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen då den inte följer 

grundprincipen angående maxtaxa som finns kring avgifter inom barnomsorg.  

 

Thomas Olson (FP) deltar inte i beslutet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 213-219. 

 

Inlägg görs av Thomas Olson (FP). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då den inte följer 

grundprincipen angående maxtaxa som finns kring avgifter inom barnomsorg.  

 

_________________ 

 

Expedieras: 

Motionären Thomas Olson
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KF § 176 
 

KS § 218 

KSAU § 153 dnr KS 2010/394 

 

Motion – Etablering av vindkraft på fastigheten Åmål Östby 1:24 
 

Följande dokument behandlas: 

1 Motion från Martin Odalgård (MP och Pia Ingemarsson (MP) daterad 

27 maj 2011. 

2 Tjänsteskrivelse från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff och 

förvaltningschef Tommy Jingfors, daterad 26 april 2011 

 

Martin Odalgård (MP och Pia Ingemarsson (MP) har inkommit med motion 

Etablering av vindkraft på fastigheten Åmål Östby 1:24. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

ingen vidare utredning är nödvändig eftersom Åmåls kommun redan har ett 

arrendeavtal med Gothia Vind när det gäller vindkraftsetablering på 

fastigheten Åmål Östby 1:24. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingen vidare 

utredning är nödvändig eftersom Åmåls kommun redan har ett arrendeavtal 

med Gothia Vind när det gäller vindkraftsetablering på fastigheten Åmål 

Östby 1:24. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

Förslag till avslag eller tillstyrkande av motioner ska i fortsättningen tilläggas 

tjänsteskrivelsen från nämnden som berett ärendet. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingen vidare 

utredning är nödvändig eftersom Åmåls kommun redan har ett arrendeavtal 

med Gothia Vind när det gäller vindkraftsetablering på fastigheten Åmål 

Östby 1:24. Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 
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Forts KF § 176 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 220-224. 

 

Inlägg görs av Jonatan Malm (MP), Tomas Olson (FP), Anne Sörqvist (C) 

och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen vidare utredning är nödvändig 

eftersom Åmåls kommun redan har ett arrendeavtal med Gothia Vind när det 

gäller vindkraftsetablering på fastigheten Åmål Östby 1:24. Därmed anses 

motionen besvarad 

_________________ 

 

Expedieras: 

Motionärerna Martin Odalgård (MP) och Pia Ingemarsson (MP)
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KF § 177  
KS § 217,  KSAU § 152 dnr KS 2010/25 

 

Motion – Källsortering av hushållsavfall 
 

Följande dokument behandlas: 

1 Protokollsutdrag från Teknik- och fritidsnämndens sammanträde 27 

maj 2011, Tfn § 70. 

2 Tjänsteskrivelse från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff och 

förvaltningschef Tommy Jingfors, daterad 17 maj 2010 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att som svar 

på motionen om källsortering av hushållsavfall i Åmåls kommun anta teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 

 

Ewa Arvidsson (S) påpekar att Patrik Sandwalls (M) yrkande inte ska stå med 

i motionens svar. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som svar på motionen om 

källsortering av hushållsavfall i Åmåls kommun anta teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som svar på motionen om 

källsortering av hushållsavfall i Åmåls kommun anta teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 225-235. 

 

Inlägg görs av Jonatan Malm (MP), Christer Törnell (KD), Patrik 

Sandvall (M) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen om källsortering av 

hushållsavfall i Åmåls kommun anta teknik- och fritidsförvaltningens 

tjänsteskrivelse med bilaga. 

___________________ 

Expedieras: 

Motionärerna Martin Odalgård (MP) och Pia Ingemarsson (MP)
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KF § 178 
 

KS § 223 

KSTU § 138 dnr KS 2011/36 

 

Motion om mentorsskap för unga företagare 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Ulf Hanstål (M) från 23 januari 2011 

2. Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson från 11 

april 2011  

3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 16 mars 2011 BUN 

§ 35 

4. Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson från 22 

juni 2011  

 

Ulf Hanstål (M) föreslår i sin motion: 

1. Kommunen tar omedelbart initiativ till ett system för mentorsskap för 

unga företagare. 

2. Kommunen startar omedelbart upp arbetet för att det läsåret 2012 ska 

finnas ett entreprenörsprogram på Åmåls/Säffle gymnasium. 

 

Motionen har remitterats till näringslivsutvecklaren för att yttrande över punkt 

1 och till barn- och utbildningsnämnden gällande punkt 2. 

 

Näringslivsutvecklaren föreslår att motionens punkt 1 avslås eftersom 

kommunen redan idag arbetar i motionens andemening genom att utnyttja 

befintliga resurser inom lokalt näringsliv och regionala intresseorganisationer. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionens punkt 2 avslås eftersom 

det i den nya gymnasiereformen inte längre finns möjlighet att skapa program 

och inriktningar. Däremot föreslås att ett samarbete upprättas inom ramen för 

gymnasiesamverkan Säffle Åmål kring utvecklandet av entreprenörsskap på 

respektive skola. 

 

Kommunstyrelsen återremitterade motionen för vidare utredning gällande 

motionens punkt 1. Syftet är att få en tydligare redogörelse för hur kommunen 

idag arbetar gällande mentorskap för unga företag (10 maj 2011 KS § 139). 

 

Näringslivsutvecklaren redogör muntligen och skriftligen för sitt arbetssätt. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionens punkt 1 avslås eftersom kommunen redan idag arbetar i 

motionens andemening. 
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Forts KF § 178 

Forts KS § 223 KSTU § 138 

 

2. Motionens punkt 2 avslås eftersom det i den nya gymnasiereformen 

inte längre finns möjlighet att skapa program och inriktningar.  

 

3. Barn- och utbildningsnämnden uppmuntras att upprätta ett samarbete 

inom ramen för gymnasiesamverkan Säffle Åmål kring utvecklandet 

av entreprenörskap på respektive skola. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionens punkt 1 avslås eftersom kommunen redan idag arbetar i 

motionens andemening. 

2. Motionens punkt 2 avslås eftersom det i den nya gymnasiereformen 

inte längre finns möjlighet att skapa program och inriktningar. 

3. Barn- och utbildningsnämnden uppmuntras att upprätta ett samarbete 

inom ramen för gymnasiesamverkan Säffle Åmål kring utvecklandet 

av entreprenörskap på respektive skola. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 236-242. 

 

Inlägg görs av Ulf Hanstål (M) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   Motionens punkt 1 avslås eftersom kommunen redan idag arbetar i  

     motionens andemening. 

 

2   Motionens punkt 2 avslås eftersom det i den nya gymnasiereformen  

     inte längre finns möjlighet att skapa program och inriktningar. 

 

3   Barn- och utbildningsnämnden uppmuntras att upprätta ett samarbete 

     inom ramen för gymnasiesamverkan Säffle Åmål kring utvecklandet av 

    entreprenörskap på respektive skola. 

_____________ 

Expedieras: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Motionären Ulf Hanstål (M) 
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KF § 179 

 

KS § 207 

KSAU § 105 dnr KS 2011/73 

 

Motion om arvode för deltagare i Funktionshindrades samarbetsråd 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Barbro Gustafsson (M) från 21 februari 2011 

2. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman 15 april 2011 

 

Barbro Gustafsson (M) föreslår i sin motion att deltagarna i 

funktionshindrades samarbetsråd ges rätt till arvoden och att medel avsätts för 

detta i budget 2012. 

 

Kanslichefen skriver att beräknat på fem möten per år och sju deltagare per 

möte blir det totala arvodet 16 520 kronor och den totala kostnaden för 

förlorad arbetsförtjänst 11 650 kronor (beräknat på en timlön på 133 kronor). 

Vidare skriver kanslichefen att man bör ta hänsyn till att kommunen har fler 

råd.  

 

Arbetsutskottet konstaterar att en remiss tidigare har skickats till råden och att 

svar ännu inte inkommit.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig 

beredning som gäller samtliga råd. Beredningen ska utreda vilka råd 

kommunen ska ha, hur de ska vara uppbyggda och organisatoriskt placerade, 

finansiering av verksamheten, rätt till arvoden och rätt till tjänstemannastöd.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att motionen avslås. 

 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och yrkandet från 

Michael Karlsson och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

dessa. 
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Forts KF § 179 

 

Forts KS § 207 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

 

1. En tillfällig beredning som gäller samtliga råd tillsätts. Beredningen 

ska utreda vilka råd kommunen ska ha, hur de ska vara uppbyggda och 

organisatoriskt placerade, finansiering av verksamheten, rätt till 

arvoden och rätt till tjänstemannastöd. Beredningen ska ha slutfört sitt 

arbete senast inom ett år.  

 

2. Motionen avslås. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-26. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar som tilläggsyrkande att i väntan på att beredningen 

avseende råden ska bli klar skall ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

utgå, för medlemmar i rådet som idag inte har detta. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Ulf Hanståls förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag finns: kommunstyrelsens förslag 

och Ulf Hanståls tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer först  proposition på kommunstyrelsens förslag och 

konstaterar att fullmäktige beslutat enligt detta. Därefter ställer ordföranden 

proposition på Ulf Hanståls förslag och konstaterar att fullmäktige beslutat 

i enlighet med detta. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1   En tillfällig beredning som gäller samtliga råd tillsätts. Beredningen 

     ska utreda vilka råd kommunen ska ha, hur de ska vara uppbyggda och 

     organisatoriskt placerade, finansiering av verksamheten, rätt till 

     arvoden och rätt till tjänstemannastöd. Beredningen ska ha slutfört sitt 

     arbete senast inom ett år.  
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forts KF § 179 

 

2    Motionen avslås. 

 

      3    I väntan på att beredningen avseende råden ska bli klar skall 

            ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå, för medlemmar i rådet 

            som idag inte har detta. 

 

 

__________________ 

  

Expedieras: 

Motionären Barbro Gustafsson 

Funktionshindrades samarbetsråd 

Lönekontoret
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KF § 180 
 

Tillsättande av fullmäktigeberedning för översyn av kommunala råd  

samt val av ledamöter 

 

Med hänvisning till fullmäktiges beslut i föregående paragraf, 

KF § 179, behandlas tillsättning av fullmäktigeberedning samt val 

av ledamöter.  

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att  ärendet återremitteras till 

kommunfullmäktiges presidium för att ta fram underlag för beslut 

avseende direktiv för uppdraget   Bil Ärende 15 B 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att fullmäktige beslutat återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till fullmäktiges 

presidium för att ta fram direktiv för beredningens uppdrag. 

 

__________________ 

  

Expedieras: 

Kommunfullmäktiges presidium 
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KF § 181 

 

KS § 236 

KSAU § 139 dnr KS 2011/78 

 

Motion – Mobbing i skolan 
 

Följande dokument behandlas: 

1 Motion från Patrik Sandvall (M) daterad 21 februari 2011. 

2 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 26 april 

2011. 

3 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 11 maj 2011 § 56 

 

Patrik Sandvall (M) har inkommit med motion Flytta mobbaren, inte den 

mobbade om att ta fram tydliga riktlinjer för kommunens skolor där det 

tydliggörs att den som mobbar ska flyttas om det inte går att lösa situationen 

samt att alla fall där föräldrar vänder sig till skolan med oro för mobbing ska 

rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn och utbildningsnämnder inlämnar följande yttrande till 

kommunstyrelsen: 

Barn och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen följer 

de direktiv som Skollagen 2010:800 anger samt de riktlinjer för arbetet mot 

kränkande behandling som Skolverket tagit fram, varför inga ytterligare 

direktiv eller rutiner krävs då motionens förslag faller inom ramen för dessa. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att ta upp ärendet vid nästa möte och kalla 

förvaltningschefen för klargörande av kommunens rutiner kring mobbing i 

skolan. (23 augusti KS § 208) 

 

Förvaltningschefen Catrin Eriksson berättar att den nya skollagen är väldigt 

tydlig i frågan och innehåller bland annat åtgärdstrappa att använda vid 

mobbning. Dessutom gäller Arbetsmiljölagen för elever, som även den är 

tydlig kring mobbing. Därför anser förvaltningschefen att inga ytterligare 

riktlinjer behövs.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

Motionen avslås, eftersom barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsförvaltningen följer de direktiv som Skollagen 2010:800 anger 

samt de riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling som Skolverket tagit 

fram, varför inga ytterligare direktiv eller rutiner krävs då motionens förslag 

faller inom ramen för dessa.  

______________________ 
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Forts KF § 181 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 248-252. 

 

Patrik Sandvall (M) yrkar att ärendet återremitteras för att fråga 1 i 

motion ska besvaras. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Patrik Sandvalls återremiss- 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås, eftersom barn- och 

utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen följer de direktiv 

som Skollagen 2010:800 anger samt de riktlinjer för arbetet mot kränkande 

behandling som Skolverket tagit fram, varför inga ytterligare direktiv eller 

rutiner krävs då motionens förslag faller inom ramen för dessa.  

_____________ 

 

Expedieras: 

Motionären Patrik Sandvall (M)
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KF § 182 

 

KS § 241 

KSAU § 164 dnr KS 2011/45 

 

Medborgarförslag – byt ut kommunens bilar till elbilar när leasing- 

avtalet går ut      

 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Ann-Sofie Larsson, Liane Fuchs och Emma 

Johansson från 12 april 2011. 

2. Skrivelse från ekonom Åke Andersson daterad 23 maj 2011. 

 

Medborgarförslag till Åmåls kommun har inkommit om att byta ut 

kommunens nuvarande bilar till elbilar när leasingavtalet upphör,  

för att bidra till en bättre miljö i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till utskottet för att 

vidare utreda oklarheter om exempelvis nuvarande avtalstid. ( 23 augusti 2011 

KS § 211) 

 

Ekonom Åke Andersson informerar om nuvarande avtal och förslag till 

förändringar. Nuvarande avtal är treårsavtal och gäller till och med 31/8 2012. 

Avtalet innefattar upphandling av miljöbilar som är skattebefriade. Tre 

månader innan avtalets utgång måste man ta beslut om att förlänga eller 

avbryta avtalet. Elbilar är mycket dyra i inköp, ett alternativ med biogas som 

drivmedel är att föredra. 

 

Inom en snar framtid kan Åmåls kommun köra biogasdrivna bilar. Biogasen 

som utvinns på Östby Miljöstation går via ledning till VA-verken som med 

ytterligare rening kan användas som drivmedel till fordon. Den största 

investeringen var att dra ledning till VA-verken, vilken nu är genomförd. 

 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

 

1. Uppdra åt kommunchef Svante Melander att ta fram underlag för att 

kunna använda biogasdrivmedel för kommunens tjänstebilar. 

 

2. Återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i december 

2011. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 

besvarat. 

_________   
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Forts KF § 182 

Forts KS § 241 

 

Anne Sörqvist (C) tillstyrker utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 253-256. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar anse  medborgarförslaget besvarat. 

 

_____________________ 

 

Expedieras: 

Ann-Sofie Larsson, Liane Fuchs och Emma Johansson 
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KF § 183 
KS § 220,  KSAU § 156 KS 2011/152 

 

Medborgarförslag – mountainbike, cykling vid Hanebols friluftsområde, 

Christian Sörqvist, Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Christian Sörqvist, Åmål Multisport, daterade 

20 april och 5 maj 2011. 

2. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden, Tfn § 74, 27 maj 

2011. 

3. Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson och förvaltningschef 

Tommy Jingfors teknik- och fritidsförvaltningen, daterad 12 juli 2011 

 

Medborgarförslag inkom 20 april 2011 från Christian Sörqvist, ordförande för 

Åmål Multisport, om att tillåta mountainbikecykling vid Hanebols 

friluftsområde. 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. Bifall lämnas till medborgarförslaget med målsättningen att minimera och 

undvika eventuella konflikter mellan motionärer och cyklister. 

 

2. På försök till den 15 november 2011 eller fram till dess att skidspåren 

prepareras tillåts mountainbikecykling (mtb) på vissa delar av motionsspåret. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

1. Bifall lämnas till medborgarförslaget med målsättningen att minimera och 

undvika eventuella konflikter mellan motionärer och cyklister. 

 

2. På försök till den 15 november 2011 eller fram till dess att skidspåren 

prepareras tillåts mountainbikecykling (mtb) på vissa delar av motionsspåret 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Bifall lämnas till medborgarförslaget med målsättningen att minimera och 

undvika eventuella konflikter mellan motionärer och cyklister. 

 

2. På försök till den 15 november 2011 eller fram till dess att skidspåren 

prepareras tillåts mountainbikecykling (mtb) på vissa delar av motionsspåret. 

______________________ 
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Forts KF § 183 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 257-263. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) yrkar avslag på motionen. 

 

Patrik Sandvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i debatten görs av Thomas Olson (FP) och ordföranden. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag och Jan-Eric Thorins avslags- 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 

fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifall lämnas till medborgarförslaget med målsättningen att minimera och 

undvika eventuella konflikter mellan motionärer och cyklister. 

 

2. På försök till den 15 november 2011 eller fram till dess att skidspåren 

prepareras tillåts mountainbikecykling (mtb) på vissa delar av motionsspåret. 

______________________ 

 

 

Expedieras: 
Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Motionären Christian Sörqvist
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KF § 184 

KS § 221 

KSAU § 157 KS 2011/204 

 

Medborgarförslag – ej tillåten cykling på motionsspår i Hanebol, Rolf 

Lundin Åmål 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Rolf Lundin, daterade 3 juni och 16 juni 2011. 

2. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden, Tfn § 74, 27 maj 

2011. 

3. Tjänsteskrivelse från Inge Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen, 

daterad 12 juli 2011. 

 

Medborgarförslag inkom 3 juni 2011 från Rolf Lundin, Åmål, om att inte 

tillåta cykling på några motionsspår i Hanebol. Ett tilläggsförslag inkom 16 

juni 2011 från Rolf Lundin gällande vissa delar av motionsspåret. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

1. Avslag på motionen med hänvisning till tidigare inkommet 

medborgarförslag från Christian Sörqvist avseende cykling vid Hanebols 

friluftsområde. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till tidigare inkommet medborgarförslag från Christian 

Sörqvist avseende cykling vid Hanebols friluftsområde (se  KS § 220 ovan). 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 264-267 och sep karta 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 

tidigare inkommet medborgarförslag från Christian Sörqvist avseende cykling 

vid Hanebols friluftsområde. (se  KF § 183). 

_______________ 

 

Expedieras: 

Motionären Rolf Lundin 

Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 185 
 

KS § 242 

KSAU § 165 dnr KS 2011/191 

 

Medborgarförslag om minimumavstånd mellan boende och  

vindkraftsverk      
 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Dag Blomqvist från 18 maj 2011  

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Anderson och planingenjör Laila 

Nilsson från 23 augusti 2011 

 

Dag Blomqvist föreslår i sitt medborgarförslag att ingen i Åmåls kommun ska 

behöva bo närmare ett vindkraftverk än två kilometer och att detta förs in i 

kommunens vindbruksplan.  

 

Det finns inte finns någon lagstiftning kring generellt säkerhetsavstånd från 

byggnader till vindkraftverk och att det är upp till kommunen att avgöra. I 

analysen till den föreslagna vindbruksplanen anges ett skyddsavstånd på 750 

meter mellan bostad och vindkraftverk. 

 

Skribenterna bedömer att vindbruksplanen med marginal uppfyller de 

rekommenderade riktvärdena för skyddsavstånd. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget eftersom 

den vindbruksplan som avses antas inom kort, uppfyller de rekommenderade 

riktvärdena för skyddsavstånd med marginal. 

_________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget eftersom 

den vindbruksplan som avses antas inom kort, uppfyller de rekommenderade 

riktvärdena för skyddsavstånd med marginal. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 268-277. 
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forts KF § 185 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom den 

vindbruksplan som antogs vid dagens möte, KF § 166, uppfyller de 

rekommenderade riktvärdena för skyddsavstånd med marginal. 

  

________________ 

 

Expedieras: 

Dag Blomqvist
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KF § 186 
 

KS § 214 

KSTU § 134 dnr KS 2011/213 

  

Framtagande av vision för Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander från 14 juni 2011 

behandlas. 

 

Kommunchefen skriver att Åmåls kommun behöver en vision som fungerar 

som riktlinje för fortsatt utveckling. Ett visionsarbete baseras på engagemang 

av politiker, tjänstemän och inte minst medborgarna. Kommunchefen 

bedömer att kommunen inte klarar av arbetet med befintlig personal utan att 

pengar bör avsättas för en direktupphandling av tjänster.  

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Kommunfullmäktiges presidium kontaktas för att efterhöra intresset av att 

tillsätta en tillfällig beredning för arbete kring vision för Åmåls kommun. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen avsätter 280 000 kronor under 2011 och 2012 för 

framtagande av vision. Kostnaden tas ur verksamhet 2100, ansvar 1021.  

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte meddelar ordföranden att fullmäktiges presidium 

har ställt sig positiva till att tillsätta en tillfällig beredning för detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen avsätter sammanlagt 280 000 kronor under 2011 och 2012 

för framtagande av vision. Kostnaden tas ur verksamhet 2100, ansvar 1021.  

 

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för tillsättande av tillfällig 

beredning. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 278-279. 
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Forts KF § 186 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges 

presidium för att skyndsamt ta fram underlag för beslut innefattande bland 

annat formulering av uppdrag, tidsplan, budget mm. bil ärende 21 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger: kommunstyrelsens förslag om tillsättande av tillfällig 

beredningsgrupp och Anne Sörqvists återremissyrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 

fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till fullmäktiges presidium. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till fullmäktiges 

presidium för att ta fram ett beslutsunderlag med direktiv för bered- 

ningsgruppen. 

 

____________________ 

 

Expedieras: 

 

Kommunfullmäktiges presidium 
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 KF § 187 2011/287 

 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Teknik-och Fritidsnämnden 

Säffle-Åmål 

 

Sahir Al Dousari (S) har i skrivelse av den 5 september 2011 avsagt sig 

uppdraget som ersättare i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Sahir Al Dousaris avsägelse. 

 

________________ 

Expedieras: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

 

  

KF § 188 2011/287 

 

Fyllnadsval av ersättare i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

för återstoden av innevarande mandatperiod efter Sahir Al Dousari. 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Barbro Axelsson, (S) 

Bergängsvägen 32, 662 36 Åmål, som ny ersättare i Teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Sahir Al Dousari för återstoden av 

innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Axelsson (S)som ersättare i 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för återstoden av innevarande 

mandatperiod. 

 

________________ 

 

 Expedieras: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 189 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelar att tre motioner inkommit till dagens möte: 

Bil ärende  24 a-c 

 

från Ulla Berne (M) angående utskick till nyinflyttade  Dnr: 2011/290 

 

från Birgitta Kullvén (SD) angående idélådor på arbets- 

        platser                                                                       Dnr 2011/296 

 

från  Jan-Eric Thorin (FP) angående trafikdagar i Åmål  Dnr 2011/282 

 

Ulla Berne (M), Birgitta Kullvén (SD) och Jan-Eric Thorin (FP) 

presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

________________ 
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KF § 190 2011/302 

 

Inkommen interpellation 

 

Ordföranden meddelar att en interpellation har inkommit från Patrik Sandvall 

(M) angående skolfoton, ställd till kommunstyrelsens ordförande. 

Interpellationen har delats ut vid dagens möte. Bil. Ärende 24 d 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas 

vid kommande ordinarie fullmäktigesammanträde. 

 

_______________ 
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KF § 191 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal m m  sedan 

föregående kommunfullmäktigemöte 

 

Anne Sörqvist (C) rapporterar från senaste möte med Fyrbodals kommunal- 

förbund om beslut och åtgärder. 

 

Rapport från senaste möte med Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

kommer att ske vid nästa fullmäktigemöte. 

 

Mikael Norén (S) rapporterar från två styrelsemöten med Dalslands Turistråd 

AB. 

 

 

KF § 192 

 

Meddelanden 

 

Kanslichefens utredning, daterad 29 augusti 2011, om kostnader för 

fullmäktiges beredningar under föregående mandatperiod, gjord på  

uppdrag av fullmäktiges presidium, har skickats ut i handlingarna för 

kännedom.  

 

En sammanställning som gjorts av personalenheten, på begäran av 

kommunfullmäktiges presidium,  om kommunens enheter och enheternas 

olika arbetsuppgifter, delas för kännedom ut vid dagens möte. 

 

 

 

KF § 193 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

______________ 

 

KF § 192 

 

 


