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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-10-26 
 

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)   Anette Andersson (S)                  
Sven Callenberg (C) x        
Ann-Louise Svensson (C) x                                                                                                                                   
Roger Magnusson(C) x    
Cajsa Branchetti Hallberg (S)    Hans Andersen (S)      
Olof Eriksson (S) x   
Roger Carlsson (S) x    
Britt-Marie Torevik (S) x     
Barbro Gustafsson (M) x        
Ulla Berne (M)  x    
Ulf Hanstål (M) x      
Tina Manner (S) x   
Torbjörn Norén (S) x       
Barbro Axelsson (S) x     
Tommy Lehrman (S) x        
Patrik Sandvall (M)  -------------------    
Johan Paulsson (M)   Barbro Spjuth (M)       
Birgitta Kullvén (SD)   -------------------         
Anette Molarin (S)   Göran Ekman (S)   
Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V)   
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)   
Leif Aronsson (C) x     
Laila Andrén (S) x      
Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 194 
  
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 195 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 196 
 
Justering  
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tommy Lehrman (S) 
och Sven Callenberg (C). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, måndagen den 31 oktober 2011, kl 15.00. 
 
 
KF § 197 
 
Dagordning 
 
Ärende 16, interpellationssvar, stryks från dagordningen och tas upp nästa 
gång, eftersom interpellanten inte är närvarande vid dagens möte. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ett extra ärende om fyllnadsval avseende 
kommunrevisor kan tas upp, vilket fullmäktige medgiver, och behandlas detta 
efter punkten 18 på föredragningslistan. 
 
Till dagens möte har en motion och två medborgarförslag inkommit  
Ett medborgarförslag har delats ut vid dagens möte, de övriga skickats ut i 
handlingarna. 

 
Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 
 
--------------------- 
 
  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 198 
 
Information av överförmyndare Håkan Byh. 
 
Överförmyndare Håkan Byh informerar om sin verksamhet avseende 
bland annat gode män och  ekonomin för verksamheten. 
 
______________  
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KF § 199 
KS § 268 
KSAU § 174 dnr KS 2011/69 
 
Investeringsram 2012 
Skrivelse avseende investeringsram 2012 från ekonomichef Patrik Eurenius, 
daterad 22 september 2011, behandlas.  
 
Med hänsyn till det ekonomiska läge som Åmåls kommun befinner sig i bör 
en restriktiv hållning intas vid investeringar. Prioritering bör ske av 
investeringar som leder till ökad produktivitet och/eller effektivitet. 
 
Målsättningen ska vara att hålla nere investeringsnivån, på en lägre nivå än 
den beslutade ramen, så att inte Åmåls kommun binder upp driftsmedel, i 
form av kapitalkostnader, i större omfattning än nödvändigt. 
 
Uträkning av ramens storlek bygger på 2012 års beslutade driftsbudget och 
Sveriges kommuner och landstings skatteprognos till och med den 18 augusti 
2011. 
 
Investeringsramen föreslås uppgå till 24 miljoner kronor. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsramen ska uppgå till 24 miljoner kronor. 
_________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
investeringsramen ska uppgå till 24 miljoner kronor. 
_____________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-2 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsramen ska uppgå till 24 miljoner 
kronor för 2012. 
__________________ 
Protokollsutdrag till: 
Ekonomichefen
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KF § 200 
 
KS § 266 dr KS 2011/315 
 
Revidering av finansiella mål 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 5 oktober 2011 
behandlas. 
 
Ekonomichefen föreslår att de finansiella målen ska revideras. Som nya mål 
föreslås: 
 

1. Det ekonomiska resultatet ska vara positivt i sådan nivå att det egna 
kapitalet över tiden är värdeskyddat och att avsättning kan göras för 
framtida förpliktelser.  

 
2. Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som görs inom 

affärsdrivande verksamhet ska över tiden inte överstiga summan av 
årets resultat och årets avskrivningar. 

 
3. Soliditeten ska inte försämras. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta reviderade finansiella mål, 
enligt förslag från ekonomichefen. Därmed upphävs tidigare finansiella mål. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-5. 
 
Sven Callenberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för vidare handläggning 
och en tydligare skrivning av målen. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulf Hanstål (M) och Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till Sven Callenbergs 
förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag  
föreligger, kommunstyrelsens förslag och Sven Callenbergs återremiss- 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att 
ärendet ska avgöras idag. 
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forts KF § 200 
 
Omröstning begärs. 
 
Uppställs och godkänns följande propositionsordning: 
 
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ”Nej”. Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ”Ja”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avges 18 Ja-röster och 15 Nej-röster. 
2 ledamöter var frånvarande. 
 
Fullständigt röstresultat, se sidan 8 
 
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet 
med hänvisning till att resultatet, 15 Nej-röster, är mer än 1/3  av de när- 
varande ledamöterna. (minoritetsåterremiss). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare hand- 
läggning och en tydligare skrivning av målen.  
 
_________________  
 
 Protokollsutdrag till: 
Ekonomichefen 
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forts KF § 200 

 
VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 26 oktober 2011 
Ärende nr     3               Rubrik:      Finansiella mål    
                         
 Ja=   Ärendet ska avgöras idag               
Nej= Återremissyrkande  
             
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)          x  
Anne Sörqvist (C)          x  
Kurt Svensson (C)           x  
Michael Karlsson (S )    x           
Ewa Arvidsson  (S )            x       
Cecilia Gustafsson (S )    x          
 Mikael Norén (S)  Anette Andersson (S)  x        
Sven Callenberg (C)          x   
Ann-Louise Svensson (C)           x  
Roger Magnusson (C )          x   
 Cajsa Branchetti Hallberg (S)  Hans Andersen (S)   x         
Olof Eriksson (S )      x      
Roger Carlsson (S)       x       
Britt-Marie Torevik (S)         x      
Barbro Gustafsson (M)            x    
Ulla Berne (M)         x   
Ulf Hanstål (M)         x   
Tina Manner (S)     x          
Torbjörn Norén (S)    x        
Barbro Axelsson (S)     x         
Tommy Lehrman (S)     x        
Patrik Sandvall (M)   ---------------                
Johan Paulsson (M )  Barbro Spjuth (M)          x  
 Birgitta Kullvén (SD)    ---------------             
Anette Molarin (S)   Göran Ekman (S)   x           
Tina Carlsson (V)   Christina Wallin (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)       x      
Gustav Wennberg (S)   x      
Summa antal röster  18      15   
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KF § 201 
 
KS § 270 
KSAU § 176 dnr KS 2011/221 
 
Taxor inom kommunstyrelsen - kostverksamheten 2012
 
Skrivelse från ekonom Åke Andersson avseende taxor och avgifter inom 
Åmåls kommuns kostverksamhet 2012, daterad 15 september 2011, 
behandlas. 
 
Förslaget avser avgifter för äldreomsorgen vid Åmålsgården, Ekebacken, 
Illern, Adolfsberg samt Solsäter, måltider vid dagcentraler och servicehus 
inom äldrevården, måltidskostnad för anställda samt måltidskostnad för elever 
och barn i skola och barnomsorg. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och 
avgifter för kostverksamheten 2012. 
_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och 
avgifter för kostverksamheten 2012. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 6-7 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för 
kostverksamheten 2012. 
______________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Enhetschef kostverksamheten 
Ekonomienheten
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KF § 202 
 
KS § 272 
KSAU § 178 dnr2011/305 
 
Förslag till revidering av reglemente för partistöd för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 
1) Skrivelse från kanslichef Ida Råman, daterad 30 augusti 2011.  
2) Reglemente för partistöd, daterad 30 augusti 2011.  
 
Fullmäktige antog 2005 riktlinjer för partistöd i Åmåls kommun (22 juni 2005 
KF § 115). 
 
Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Dessutom finns centralt 
utbildningsstöd. Under vissa år har dock denna post tagits bort ur budgeten på 
grund av bristande resurser. 
 
Som reglerna ser ut idag har partierna, som fått mandat i fullmäktige, rätt till 
partistöd oavsett om partierna har någon lokal representation eller inte. På 
uppdrag av fullmäktiges presidium lämnas ett förslag till revidering för att 
bidrag inte ska lämnas till så kallade tomma stolar i fullmäktige.  
 
Reglementet föreslås gälla från och med 1 januari 2012 och utbetalning sker 
till partierna under första halvåret av varje år i mandatperioden.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
partistöd att gälla från och med 1 januari 2012. 
 
_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
partistöd att gälla från och med 1 januari 2012. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 8-11 
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Forts KF § 202 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för partistöd att gälla från 
och med 1 januari 2012. 
____________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Ekonomienheten, Annelie Wernlund 
Gruppledare, politiska partierna 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 12 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 203 
 
KS § 282  
KSTU § 172 dnr KS 2011/301 
 
Yttrande om eventuellt vindbruk i Kingebol, Ånimskog 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen som inkom till kommunstyrelsen 14 
september 2011  

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson och planingenjör 
Laila Nilsson från 3 oktober 2011 

 
Gothia Vind AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att uppföra 
Vindkraftspark i Kingebol, 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. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att 
ansökan därför ska prövas utifrån övriga områden i kommunens 
vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför fortgå, varför kommunen i 
nuläget tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 34 §. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Mötet ajourneras mellan 11:15 och 11:35. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark 
och att ansökan därför ska prövas utifrån övriga områden i 
kommunens vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför fortgå, 
varför kommunen i nuläget tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 
kap 4 §. 
 

2. Vidare beslutar kommunstyrelsen att inleda diskussion hur kommunen 
ska förhålla sig till vindbruksplanens övriga områden.  

______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 13 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
forts KF § 203 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 12-32 
 
Sven Callenberg (C) och Michael Karlsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

                                           
                                          Kommunfullmäktige beslutar att: 
                                         Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att  
                                         ansökan därför ska prövas utifrån övriga områden i kommunens vindbruks- 
                                         plan. Arbetet med prövningen bör därför fortgå, varför kommunen i nuläget 
                                         tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. 
                                          

__________________                     
 

 
Protokollsutdrag till: 
 
- Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten 
- Plan- Infrastruktur- och Näringslivsenheten 
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KF § 204 
 
KS § 283 
KSTU § 173 dnr KS 2011/249 
 
Yttrande om eventuellt vindbruk i Fröskog 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen från 29 juni 2011 
2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson och planingenjör 

Laila Nilsson från 3 oktober 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. 
 
Fullmäktige beslutade (1 september 2011 KF § 157) att avstå från att yttra sig 
i nuvarande skede, med hänvisning till att vindbruksplanen för Åmåls 
kommun ännu inte var antagen. 
 
Eftersom fullmäktige nu har antagit vindbruksplanen, tas ärendet upp på nytt 
för beslut. (28 september 2011 KF § 166) 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
Åmåls kommun avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 34 §, med 
hänvisning till kommunens vindbruksplan.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 
Åmåls kommun avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 34 §, med 
hänvisning till kommunens vindbruksplan.  
______________________ 
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forts KF § 204 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 33-49 
 
Michael Karlsson (S), Jan-Eric Thorin (FP) och Ulf Hanstål (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i ärendet görs av Anne Sörqvist (C) och Sven Callenberg (C). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Åmåls kommun avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §,  med 
hänvisning till kommunens vindbruksplan.  
 
____________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
- Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten 
- Plan- Infrastruktur och Näringslivsenheten
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KF § 205 
 
KS § 273 
KSAU § 180 dnr 2009/165 
 
Motion från Barbro Gustafsson (M) avseende läs- och skrivhjälpmedel 
 
Följande dokument behandlas: 
1) Motion från Barbro Gustafsson (M) avseende läs- och skrivhjälpmedel, 

daterad 22 april 2009. 
2) Yttrande från kulturchef Stefan Jacobsson, daterad 30 augusti 2011. 
 
Barbro Gustafsson föreslår i sin motion angående läs- och skrivhjälpmedel att 
skrivare för punktskrift och punktskriftsdisplay ska placeras på 
medborgarkontoret Kontakt Åmål för att personer med synnedsättning i behov 
av punktskriftsutskrift ska få tillgång till det. 
 
Kulturchef Stefan Jacobsson skriver att Åmåls kommuns bibliotek 
tillhandahåller media i format som är anpassade för personer med olika 
funktionsnedsättningar. I dagsläget finns inte teknisk utrustning för 
punktskrift. Den tekniska utrustningen är i behov av uppgradering och 
nyanskaffning. 

 
Kulturhuset har inlett ett arbete för ökad tillgänglighet och avser att utbilda 
personalen för att bättre kunna anpassa informationen för personer med 
funktionsnedsättningar. Mot denna bakgrund föreslås läs- och skrivtjänsten bli 
kvar och utvecklas på kulturhuset, inte Kontakt Åmål. 
 
Kulturchefen föreslår att motionens bifalls och att frågan om finansiering 
överlämnas till budgetutskottet. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:  
1. motionen bifalls 
2. biblioteket införskaffar teknisk utrustning för att tillgodose medborgarnas 

behov av relevant information och media i form av punktskrift samt  
3. frågan om finansiering överlämnas till budgetutskottet 
_________ 
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forts KF § 205 
 
Forts KS § 273 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:  
1. Biblioteket införskaffar teknisk utrustning för att tillgodose medborgarnas 

behov av relevant information och media i form av punktskrift. 
2. Frågan om finansiering överlämnas till budgetutskottet.  
3. Därmed anses motionen anses besvarad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 50-57 
 
Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1    Biblioteket införskaffar teknisk utrustning för att tillgodose medborgarnas 
      behov av relevant information och media i form av punktskrift. 
2    Frågan om finansiering överlämnas till budgetutskottet.  
3    Därmed anses motionen anses besvarad. 
______________________ 
 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Kultur- och turismenheten 
Budgetutskottet 
Motionären Barbro Gustafsson (M)
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KF § 206 
 
KS § 274 
KSAU § 181 dnr 2010/197 
 
Motion från Karl-Erik Lundgren (C) avseende översyn av beloppsregler 
för driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag
 
Följande dokument behandlas:  
1) Motion från Karl-Erik Lundgren (C) avseende översyn av beloppsregler 

för driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, daterad 25 maj 2010.  
2) Yttrande från ekonom Åke Andersson, daterad 22 november 2010. 
3) Yttrande från förvaltningschef Tommy Jingfors och gatuchef Niklas 

Ekberg, daterad 16 augusti 2011. 
4) Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden, daterad 30 augusti 

2011. 
 
Karl-Erik Lundgren föreslår i sin motion från 5 maj 2010 att Åmåls kommun 
ska göra en översyn av de regler för driftbidrag för enskilda vägar utan 
statsbidrag som antogs av kommunfullmäktige 2000. Syftet är att höja 
bidragen minst i partiet med kostnadsökningar för löner, maskinarbeten och 
insatsvaror för vägunderhåll under de senaste 10 åren. 
 
Ekonom Åke Andersson skriver att utvecklingen på gatuenheten i Åmåls 
kommun är svår att följa beroende på om det är Åmåls kommuns rådande 
ekonomi eller konsumentprisindex som styr de medel som utgått årligen. 
  
Gatuchef Niklas Ekberg skriver att entreprenadindex, som ofta används för att 
reglera vägunderhållstjänster, under perioden 2000 till oktober 2010 har ökat 
med 38,2 %. Budget för drift- och underhåll av kommunala gator har under 
samma period ökat motsvarande 23,9 %. 
 
Teknik- och fritidsnämnden anser att en uppräkning av bidrag till enskilda 
utan statsbidrag bör ske men anser att det bör följa utvecklingen för de medel 
som tilldelas för drift- och underhåll av kommunala gator. Bidraget bör i så 
fall räknas upp med 24,7 % för 2012 vilket medför en kostnadsökning om ca 
23 000 kronor per år. 
 
Kostanden för en sådan höjning bör kunna tas inom teknik- och 
fritidsförvaltningens driftbudgetram för 2012.   

 
Teknik- och fritidsnämndens förslag är att:  
1. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 3,00 kr 

per löpmeter väg från 300 meter till 999 meter till 3,74 kr per löpmeter.  
2. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 1,00 kr 

per löpmeter väg till 1000 meter och därutöver till 1,25 kr per löpmeter. 
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Forts KF § 206 
Forts KS § 274, KSAU § 181 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 3,00 kr 

per löpmeter väg från 300 meter till 999 meter till 3,74 kr per löpmeter.  
2. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 1,00 kr 

per löpmeter väg till 1000 meter och därutöver till 1,25 kr per löpmeter 
3. Därmed anses motionen besvarad. 
_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 3,00 kr 

per löpmeter väg från 300 meter till 999 meter till 3,74 kr per löpmeter.  
2. Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 1,00 kr 

per löpmeter väg till 1000 meter och därutöver till 1,25 kr per löpmeter. 
3. Därmed anses motionen besvarad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 58-64 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1    Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 3,00 kr 
      per löpmeter väg från 300 meter till 999 meter till 3,74 kr per löpmeter.  
2    Höja driftbidraget 2012 för enskilda vägar utan statsbidrag från 1,00 kr 
      per löpmeter väg från 1000 meter och därutöver till 1,25 kr per löpmeter. 
3    Därmed anses motionen besvarad. 
 
______________________ 
Protokollsutdrag till: 
 
- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
- Motionären Karl-Erik Lundgren     
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KF § 207 
KS § 276 
KSAU § 182 dnr 2009/166 
 
Motion från Barbro Gustafsson (M) avseende tillgänglighetsplan inför 
2010 
 
Följande dokument behandlas: 
1) Motion avseende tillgänglighetsplan inför 2010 från Barbro Gustafsson, 

daterad 21 april 2009. 
2) Yttrande från kanslichef Ida Rådman inklusive 5 bilagor, daterad 26 

augusti 2011. 
 
Barbro Gustafsson (M) skriver i sin motion att 2010 ska alla enkelt avhjälpta 
hinder vara åtgärdade i lokaler på allmänna platser. Framför allt handlar det 
om att ta bort hindren i den fysiska miljön. 

 
Ärendet remitterades till dåvarande samhällsbyggnadsnämnden och 
förvaltningschef Tommy Jingfors har beskrivit hur ärendet behandlades, bland 
annat genom remiss till övriga förvaltningar samt en tillgänglighetsdag för att 
belysa aktuella tillgänglighetsfrågor. En del av det arbete som genomfördes är 
inaktuellt med tanke på organisationsförändringar och förfluten tid. 
 
Efter att samhällsbyggnadsnämnde lades ned har ärendet skicksats till 
kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsens båda förvaltningar finns idag 
ingen utsedd enhet eller tjänsteman som ansvarar för tillgänglighetsfrågor. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
får fullmäktige avskriva en motion från vidare handläggning. 
 
Kanslichefen föreslår att motionen avslås och att kommunchefen ges i 
uppdrag att utse en enhet eller tjänsteman som ansvarar för kommunens 
övergripande arbete med tillgänglighetsfrågor. I den ansvariges uppdrag ingår 
då att arbeta i motionens anda. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Motionen avskrivs från vidare handläggning med hänvisning till 

kommunallagen 5 kap 33 §. 
2. Uppdrag ges till kommunchefen att utse en enhet eller tjänsteman som 

ansvarar för kommunens övergripande arbete med tillgänglighetsfrågor. I 
den ansvariges uppdrag ingår då att arbeta i motionens anda. 
 
_________ 
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Forts KF § 207 
 
Forts KS § 276 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Uppdrag ges till kommunchefen att utse en enhet eller tjänsteman som 
ansvarar för kommunens övergripande arbete med tillgänglighetsfrågor. I den 
ansvariges uppdrag ingår då att arbeta i motionens anda. Därmed anses 
motionen besvarad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 65-82 
 
Inlägg i ärendet görs av Barbro Gustafsson (M), Ulf Hanstål (M) 
Anne Sörqvist (C), Christer Törnell (KD) och Ewa Arvidsson (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Uppdrag ges till kommunchefen att utse en enhet eller tjänsteman som 
ansvarar för kommunens övergripande arbete med tillgänglighetsfrågor. I den 
ansvariges uppdrag ingår då att arbeta i motionens anda. Därmed anses 
motionen besvarad. 
 
_____________________ 
 
Protokollsutdrag till:  
 
- Kommunchefen 
- Motionären Barbro Gustafsson (M) 
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KF § 208 
 
KS § 277 
KSAU § 183 dnr 2009/420 
 
Motion från Laila Andrén (S) avseende solarium  
Följande dokument behandlas: 
1) Motion angående solarium från Laila Andrén, inkommen 24 november 

2009. 
2) Protokoll från samhällsbyggandsnämnden, daterad 17 maj 2010  

(SBN § 61). 
3) Yttrande från Folkhälsorådet, daterad 27 maj 2010. 
4) Yttrande från Politiskt ungdomsforum, daterad 29 januari 2010.  
5) Skrivelse från personalstrateg Marita Koivuoja, daterad 5 oktober 2010. 
6) Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, daterad 18 oktober 2010  

(SBN § 124). 
7) Yttrande från Jeanette Lämmel, daterad 7 september 2011. 
 
Laila Andrén föreslår att Åmåls kommun blir en föregångskommun och 
snarast inför 18-årsgräns för solande i kommunens solarier och att en 
konsekvensanalys tas fram av ett eventuellt borttagande av solariet vid Åmåls 
simhall. Slutligen föreslår Laila Andrén att Åmåls kommun utreder vilken 
policy kommunen som organisation bör ha till solarier. 
 
Ärendet remitterades till personalchefen, till dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsorådet och dåvarande politiska 
ungdomsforumet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver att sedan januari 2010 finns en 
åldersgräns på 18 år för att sola i kommunens solarier samt att ytterligare 
åtgärder för närvarande inte är aktuella. Ett borttagande av solariet i simhallen 
beräknas medföra en nettominskning av kommunens intäkter med ca 70 000 
kr. Dessutom tillkommer minskade intäkter från försäljning i cafeterian. 
 
Folkhälsorådet anser att kommunen inte ska erbjuda solarium i kommunal 
regi med hänsyn till hälsoriskerna. Detta gäller inte anställdas solarier på 
arbetsplatserna. 
 
Politiskt ungdomsforum anser att om förbud ska införas ska det gälla för alla, 
oavsett ålder, eftersom hälsorisken är stor även för äldre. Forumet 
understryker också att en åldersgräns kan göra solandet ännu mer lockande 
eftersom det kan kopplas ihop med att bli ”vuxen”. 

 
 
 
Forts KF § 208 
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Forts. KS § 277, KSAU § 183 
 
Personal- och arbetsmiljögruppen konstaterade att inventering visade på att 
det i princip inte finns några solarier inom Åmåls kommun. Bedömningen är 
att det inte finns något behov att upprätta någon policy för handhavande.  
 
Åmåls kommun, som arbetsgivare, har inte tecknat några avtal om solarier. 
Däremot har kommunen tidigare varit positiv till att ställa lokal till 
förfogande. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att nedan 
angivna punkter ska gälla i Åmåls kommun: 
1. Åmåls kommun ska inte ställa lokaler till förfogande för placering av 

solarier med hänvisning till folkhälsorådet rekommendationer.  
2. Åmåls kommun ska inte ha solarier på några arbetsplatser. Låt eventuella 

avtal löpa ut som drivs av entreprenörer eller arbetstagare därefter ska 
inga nya avtal eller överenskommelser träffas. 

3. Med stöd av inventeringen konstatera att Åmåls kommun inte är i behov 
av någon policy i denna fråga. 

4. 18 årsgräns för solande i kommunens solarier finns redan. 
5. Med ovanstående punkter anses motionen besvarad. 

_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att nedan 
angivna punkter ska gälla i Åmåls kommun: 
1. Åmåls kommun ska inte ställa lokaler till förfogande för placering av 

solarier med hänvisning till folkhälsorådet rekommendationer.  
2. Åmåls kommun ska inte ha solarier på några arbetsplatser. Låt eventuella 

avtal löpa ut som drivs av entreprenörer eller arbetstagare därefter ska 
inga nya avtal eller överenskommelser träffas. 

3. Med stöd av inventeringen konstatera att Åmåls kommun inte är i behov 
av någon policy i denna fråga. 

4. 18 årsgräns för solande i kommunens solarier finns redan. 
5. Med ovanstående punkter anses motionen besvarad. 

______________________ 
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forts KF § 208 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 83-93 
 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg i ärendet görs av Laila Andrén (S), Barbro Spjuth (M) och 
Ulf Hanstål (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kommunfullmäktige fastställer att nedan angivna punkter ska gälla i Åmåls 
kommun: 
1    Åmåls kommun ska inte ställa lokaler till förfogande för placering av 
      solarier med hänvisning till folkhälsorådets rekommendationer.  
2    Åmåls kommun ska inte ha solarier på några arbetsplatser. Låt eventuella 
       avtal löpa ut som drivs av entreprenörer eller arbetstagare därefter ska 
       inga nya avtal eller överenskommelser träffas. 
3    Med stöd av inventeringen konstatera att Åmåls kommun inte är i behov 
      av någon policy i denna fråga. 
4    18 årsgräns för solande i kommunens solarier finns redan. 

                                          5   Med ovanstående punkter anses motionen besvarad. 
 

_______________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Personalenheten 
Nämnderna 
Motionären Laila Andrén (S)
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KF § 209 
 
KS § 278 
KSAU § 184 dnr 2010/189 
 
Motion från Barbro Gustafsson (M) avseende utbildning i bemötande 
Följande dokument behandlas:  
1) Motion avseende utbildning i bemötande från Barbro Gustafsson, daterad 

19 maj 2010. 
2) Yttrande från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 14 september 2011.   
 
Barbro Gustafsson föreslår i sin motion att all personal – i enlighet med ”Plan 
för full delaktighet i Åmåls kommun” antagen av kommunfullmäktige 2008 – 
och de förtroendevalda i Åmåls kommun ska utbildas inom bemötande och 
kommunikationsfrågor. Motionären föreslår även en kostnadsfri utbildning i 
ämnet via Västra Götalandsregionens hemsida. 
 
Personalchef Jeanette Lämmel skriver att regionfullmäktige i Västra 
Götalandsregionen år 2005 beslutade att hälso- och sjukvårdens olika 
verksamheter i samarbete med Avdelningen för funktionshinder och 
delaktighet, skulle genomföra utbildningar i bemötande av personer med 
funktionsnedsättning. Utbildningen finns i kommunversion och ges via ett 
datorbaserat och interaktivt utbildningsprogram. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
1. Genomförande av utbildningen för medarbetare och förtroendevalda. 
2. Varje nämnd uppmanar berörd förvaltningschef att informera om beslutet 

till sina chefer om kommunstyrelsens beslut att genomföra denna 
utbildning för all personal. Varje chef planerar sitt genomförande på det 
sätt som denne finner bäst lämpligt ur verksamhetssynpunkt. 

3. Utbildningen ska vara genomförd före juni månads utgång 2012. 
Återapport om att genomförandet har skett ska ske till respektive 
förvaltningschef. 

4. Utbildning för förtroendevalda ska genomföras i samband med ett 
fullmäktigemöte. 

5. Därmed bifalls motionen. 
 
_________ 
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Forts KF § 209 
Forts KS § 278 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
1. Genomförande av utbildningen för medarbetare och förtroendevalda. 
2. Varje nämnd uppmanar berörd förvaltningschef att informera om beslutet 

till sina chefer om kommunstyrelsens beslut att genomföra denna 
utbildning för all personal. Varje chef planerar sitt genomförande på det 
sätt som denne finner bäst lämpligt ur verksamhetssynpunkt. 

3. Utbildningen ska vara genomförd före juni månads utgång 2012. 
Återapport om att genomförandet har skett ska ske till respektive 
förvaltningschef. 

4. Utbildning för förtroendevalda ska genomföras i samband med ett 
fullmäktigemöte. 

5. Därmed bifalls motionen. 
______________________ 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 94-98 
 
Inlägg görs av Barbro Gustafsson (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
1    Genomförande av utbildningen för medarbetare och förtroendevalda. 
2    Varje nämnd uppmanar berörd förvaltningschef att informera om beslutet 
       till sina chefer om kommunstyrelsens beslut att genomföra denna 
       utbildning för all personal. Varje chef planerar sitt genomförande på det 
       sätt som denne finner bäst lämpligt ur verksamhetssynpunkt. 
3     Utbildningen ska vara genomförd före juni månads utgång 2012. 
       Återrapport om att genomförandet har skett ska ske till respektive 
       förvaltningschef. 
4     Utbildning för förtroendevalda ska genomföras i samband med ett 
       fullmäktigemöte. 
5     Därmed bifalls motionen. 
 
_________________ 
Protokollsutdrag till: 
-  Personalenheten 
-  Nämnderna och förvaltningschefer 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 27 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 210 
 
KS § 279 
KSAU § 185 KS 2010/350 
 
Motion från Birgitta Kullvén (SD) avseende utbildning måste löna sig 
Följande dokument behandlas:  
1) Motion avseende utbildning måste löna sig från Birgitta Kullvén (SD), 

daterad 12 november 2010. 
2) Yttrande från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 14 september 2011. 
3) Rekryteringsordning, daterad 26 september 2006. 
 
Birgitta Kullvén skriver i sin motion avseende utbildning måste löna sig att 
Åmåls kommun inte tar någon hänsyn tas till om personalen inom vård och 
omsorg är en utbildad undersköterska eller outbildat vårdbiträde. Motionären 
föreslår att utbildad personal i första hand får jobb i vården i Åmåls kommun 
och att utbildning ska gå före personer med företrädesrätt enligt lagen om 
anställningsskydd. 
 
Personalchef Jeanette Lämmel skriver att Åmåls kommun arbetar utifrån ett 
styrdokument som heter ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” och som 
är antaget av kommunfullmäktige. Styrdokumentet är baserat på gällande lag 
och avtal. Av dokumentet framgår bland annat att verksamhetsansvarig chef 
ska upprätta en kompetensprofil inför rekryteringen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motiveringen att det finns ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument 
som reglerar hur rekrytering ska ske i Åmåls kommun samt att rekryteringen 
måste ske i enlighet med lagen om anställningsskydd. 
 
_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motiveringen att det finns ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument 
som reglerar hur rekrytering ska ske i Åmåls kommun samt att rekryteringen 
måste ske i enlighet med lagen om anställningsskydd. 
______________________ 
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forts KF § 210 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 99-103 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det 
finns ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument som reglerar hur 
rekrytering ska ske i Åmåls kommun samt att rekryteringen måste ske i 
enlighet med lagen om anställningsskydd. 
 
________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Motionären Birgitta Kullvén (S)
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KF § 211 
 
KS § 280 
KSAU § 186 dnr KS 2011/80 
 
Motion från Patrik Sandvall (M) avseende arbetsmiljöundersökning 
genom extern aktör  
Följande dokument behandlas:  
1) Motion från Patrik Sandvall (M) avseende arbetsmiljöundersökning 

genom extern aktör, daterad 21 februari 2011. 
2) Yttrande från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 14 september 2011.  
 
Patrik Sandvall skriver i sin motion avseende arbetsmiljöundersökning att det 
i näringslivet är vanligt att anlita en extern aktör för att undersöka hur 
medarbetarna upplever situationen på sin arbetsplats. Motionären föreslår att 
Åmåls kommun med hjälp av extern aktör genomför en 
arbetsmiljöundersökning. 
 
Åmåls kommun bedriver sedan 2005 ett hälsoutvecklingsprojekt tillsammans 
med Kinnekullehälsan. Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska 
Institutet kommer nu att utvärdera effekterna bland medarbetarna. 
Undersökningen omfattar bland annat frågor om arbetsmiljö och hälsa. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till att det pågår en arbetsmiljöundersökning under september 
månad av en extern aktör. 
 
_________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som 
besvarad med hänvisning till att det pågår en arbetsmiljöundersökning under 
september månad av en extern aktör. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 104-106 
 
 
forts KF § 211 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 30 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med 
hänvisning till att det pågår en arbetsmiljöundersökning under september 
månad av en extern aktör. 
 
__________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Motionären Patrik Sandvalll (M)
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KF § 212 
KS § 281  KSAU § 187 dnr KS 2009/208 
 
Medborgarförslag från Birgitta Kullvén avseende anställda med 
utbildning inom vård och omsorg 
  
Följande dokument behandlas: 
1) Medborgarförslag från Birgitta Kullvén, daterad 26 maj 2009.  
2) Yttrande från personalchef Jeanette Lämmel, daterad 14 september 2011.  
 
Birgitta Kullvén har inkommit med ett medborgarförslag att det borde skrivas 
in i Åmåls kommun stadgar inom vård- och omsorg att utbildad personal ska 
gå före vid ansökan till tjänster och vikariat. 
 
Åmåls kommun arbetar utifrån ett styrdokument som heter 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” och som är antaget av 
kommunfullmäktige. Styrdokumentet är baserat på gällande lag och avtal. Av 
dokumentet framgår bland annat att verksamhetsansvarig chef ska upprätta en 
kompetensprofil inför rekryteringen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att det finns ett av kommunfullmäktige antaget 
styrdokument som reglerar hur rekrytering ska ske i Åmåls kommun.  
_________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att det finns ett av kommunfullmäktige antaget 
styrdokument som reglerar hur rekrytering ska ske i Åmåls kommun. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 107-111 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 
att det finns ett av kommunfullmäktige antaget styrdokument som reglerar hur 
rekrytering ska ske i Åmåls kommun. 
_________________ 
Protokollsutdrag till: 
Motionären Birgitta Kullvén (SD) 
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KF § 213   
 
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2012 
 
Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under år 2012, bil 113.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar 
för kommande år. 
 
Fullmäktiges mötesdagar under 2012 blir därmed 25 januari, 29 februari,  
28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november 
och 19 december. 
 
Om ärenden uppkommer som ej kan avvakta septembersammanträdet 
kan fullmäktige kallas till möte första veckan i september. 
 
Mötesdagar är onsdagar med början kl 18.30. Eventuella avvikelser 
beträffande klockslag meddelas i kallelsen. 
 
_______________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Nämnderna
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KF § 214 2011/308 
 
Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor – Bo Karlsson (S) 
 
Bo Karlsson (S) har i skrivelse av den 20 september 2011  avsagt sig 
uppdraget som kommunrevisor. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bo Karlssons anhållan. 
 
___________ 

 
Protokollsutdrag till: 
- Bo Karlsson 
- Kommunrevisionen 
- Lönekontoret 
 
 
 
KF § 215 2001/308 
 
Fyllnadsval av uppdrag som kommunrevisor 
 
Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Kurt Bertelsen (S) 
Malmgatan 8, 662 33 Åmål, som kommunrevisor efter Bo Karlsson (S) 
för återstoden av innevarande mandatperiod.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Kurt Bertelsen (S), som ny kommun- 
revisor. 
 
_____________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
- Kurt Bertelsen 
- Kommunrevisionen 
- Lönekontoret 
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KF § 216 
 
Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, förteckning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag per den 14 april 2011.  Bil 114-117.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
____________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2011-10-26 35 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 217 2011/320 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte 
Bil 118. 
 
från Christer Törnell (KD) angående genomförande av konceptet 
       ”Sommarlovsentreprenörer” i Åmål. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
_______________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsens kansli
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KF § 218 
   
Inkomna medborgarförslag 
 
Ordföranden meddelar att två medborgarförslag inkommit till dagens möte 
Bil 119 A och 119 B. 
 
Från Sven-Ove Bill, Åmål, angående att handikappade med rollatorer och 
       rullstolar ska få åka gratis med lokalbussar i Åmål.         Dnr 2011/309 
 
Från Helene Wahl, Åmål, angående införande av eldningspolicy 
                                                                                                  Dnr 2011/326 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
____________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsens kansli
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KF § 219 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal  m fl sedan 
föregående kommunfullmäktigemöte 
 
Michael Karlsson (S) meddelar att möte med Fyrbodals kommunalför- 
bund kommer att äga rum under morgondagen. Han informerar vidare 
från Gränskommitténs möte som avhållits i Åmål den 7 oktober. Där ingår 
bl a kommuner i norra Bohuslän, Dalsland och Östfold i Norge. 
 
Anne Sörqvist (C) informerar från Dalslandskommunernas 
Kommunalförbunds senaste möte och från konferens EU 2012 som varit i  
Uddevalla. 
 
Cecilia Gustafsson (S) informerar från senaste med möte med 
Samordningsförbundet Norra Dal. 
 
KF § 220 
 
Meddelanden 
 
Centerpartiet meddelar i skrivelse, vilken inkom till kommunfullmäktige den 
28 september,  att oppositionsarvodets återstående tredjedel av Centerpartiets 
del, ska utbetalas till Anne Sörqvist. 
 
KF § 221 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
______________ 
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