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ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 2 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 
N Ä R V A R O L I S T A   KF 2011-12-21 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C) x     

Anne Sörqvist x      

Kurt Svensson (C) x        

Michael Karlsson (S ) x    

Ewa Arvidsson (S ) x      

Cecilia Gustafsson (S ) x    

Mikael Norén (S) x                    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C) x    

Roger Magnusson(C) x    

Cajsa Branchetti Hallberg (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)    Hans Andersen (S)   

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S)    Tobias Holmberg (S)        

Patrik Sandvall (M) x    

Johan Paulsson (M) x        

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

Tina Carlson (V) x        

Jonatan Malm (MP)                  x      

Pia Ingemarsson (MP)   Birgit Karlsson (MP)         

Inger Herfindal (KD x            

Christer Törnell (KD) x   

Jan-Eric Thorin (FP) x    

Thomas Olson (FP) x      

Leif Aronsson (C) x      

Laila Andrén (S) x      

Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 249 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 250 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 251 

 

Justering  

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jonatan Malm (MP) 

och Thomas Olson  (FP). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 28 december 2011,  

kl 14.00. 

 

 

KF § 252 

 

Dagordning 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ett extra ärende avseende fyllnads- 

val som ledamot i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål kan behandlas vid 

dagens möte, vilket fullmäktige medger. Detta ärende kommer då som punkt 

10 på dagordningen och listans efterföljande ärenden förskjuts därmed i 

nummerordning.  

Till dagens möte har tre motioner inkommit och behandlas alltså dessa som  

punkt 11. Motionerna har delats ut vid dagens möte.  

 

Utsänd dagordning fastställes med denna komplettering. 

 

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

 

  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 4 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 253 

 

KS § 340 

KSAU § 227 dnr KS 2011/359 

 

Taxor inom teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2012  

och tillsvidare 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 22 november 2011 §§ 

129-131 

2.  4 tjänsteskrivelser från tillförordnad förvaltningschef Helen 

Halvardsson från 18 november 2011 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår följande taxor att gälla 2012 och 

tillsvidare: 

 Taxa för uthyrning av båtplatser  

 Taxa för uthyrning av torghandelsplatser  

 Taxa för renhållning  

 Taxa för vatten- och avlopp  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom teknik- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2012 och tillsvidare. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor inom teknik- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2012 och tillsvidare. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-15. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor inom teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde för 2012 och tillsvidare. 

______________________ 

Protokollsutdrag till: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 254 

KS § 346 dnr KS 2010/247 

 

Omprövning av investeringspengar för omläggning av tak på Stadshuset 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 5 december 2011 

behandlas. 

 

Under 2011 har det avsatts 3 500 000 kronor i investeringsbudgeten för att 

lägga om taket på stadshuset. Under året har det diskuterats huruvida en 

takomläggning är att betrakta som en investering eller inte. Det resulterade då 

i att valet föll på att betrakta det som en investering. I samband med 

planeringen av 2012 års investeringsbudget har en genomlysning gjorts och 

från och med 2012 ska de rekommendationer som finns följas strikt. För att 

vara konsekvent föreslås nu att tidigare beslut omprövas och att 

takomläggningen istället klassificeras som en underhållsinsats och 

kostnadsförs som drift. 

 

Takomläggningen kostade 2 635 000 kronor, vilket är 865 000 kronor lägre än 

budgeterat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Kommunstyrelsens driftsbudget förstärks med 2 635 000 kronor på 

ansvar 2109, verksamhet 032, objekt 2701. 

 

2. Budgeten för kommunstyrelsens investeringsprojekt 9102 och 9146 

sätts till noll kronor, ansvar 2109, verksamhet 032, objekt 2701. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 16-18. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar  att: 

1   Kommunstyrelsens driftsbudget förstärks med 2 635 000 kronor på 

     ansvar 2109, verksamhet 032, objekt 2701. 

 

2   Budgeten för kommunstyrelsens investeringsprojekt 9102 och 9146 

     sätts till noll kronor, ansvar 2109, verksamhet 032, objekt 2701. 

______________________ 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomienheten, Stina Jonason  och ekonomichefen   
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KF § 255 

 

KS § 347 

KSTU § 208 dnr KS 2010/47 

 

Finansiering av faktura gällande byggnation i hamnterminal 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att den nya hamnterminalen ska 

kompletteras med utrymmen för loger och dusch (5 oktober 2010 KSAU § 

327). Kommunen har nu fått en faktura för detta på 1 012 000 kronor 

exklusive moms.  

 

Kommunstyrelsen behöver nu besluta om var kostnaden ska bokföras. 

 

Tillväxtutskottets beslut  

 

1. Ekonomichef Patrik Eurenius ges i uppdrag att till kommunstyrelsens 

möte 6 december 2011 inkomma med förslag till finansiering av 

fakturan samt övriga kostnader gällande Hamnterminalen. 

 

2.  Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från ekonomichef 

Patrik Eurenius från 5 december 2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Budget för investeringsprojekt 9034 Hamnterminalen, 

iordningsställande av kringytor inklusive belysning tillförs 2 120 000 

kronor, från projekt 9146 Taket stadshuset. Ny budget för projekt 

9034 blir 2 270 000 kronor. 

 

2. Driftsbudgeten för Hamnterminalen förstärks med 555 000 kronor, 

ansvar 2109 och verksamhet 702. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 19-21. 
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forts KF § 255 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Budget för investeringsprojekt 9034 Hamnterminalen, 

      iordningsställande av kringytor inklusive belysning tillförs 2 120 000 

      kronor, från projekt 9146 Taket stadshuset. Ny budget för projekt 

      9034 blir 2 270 000 kronor. 

 

2    Driftsbudgeten för Hamnterminalen förstärks med 555 000 kronor,  

      ansvar 2109 och verksamhet 702. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomichefen 

Ekonomienheten, Stina Jonason 
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KF § 256 

 

KS § 344 

KSTU § 206 dnr KS 2011/358 

 

Revidering av bolagsordning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från vd Magnus Dalsbo från 24 november 2011 

2. Förslag till reviderad bolagsordning som inkom till kanslienheten 28 

november 2011 

 

En anledning av att Hull Manufacturers Scandinavia AB och Najad AB gick i 

konkurs och att ramavtalet mellan Åmåls kommun och Najad AB därmed 

upphörde att gälla behöver bolagsordningen för fastighetsbolaget Åmåls-

Nygård AB (ÅNAB) ändras. Det innebär bland annat att verksamheten ska 

drivas utifrån affärsmässiga principer. Vidare behöver justeringar göras från 

nu gällande aktiebolagslag. 

 

ÅNAB har beslutat att föreslå Åmåls kommunfullmäktige att fastställa den 

reviderade bolagsordningen (24 november 2011 § 36) 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

bolagsordning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. 

______________________  

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

bolagsordning för fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 22-30. 

  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för 

fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. 

 

___________________________ 

Protokollsutdrag till:  Fastighetsbolaget Åmåls Nygård AB 
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KF § 257 

 

KS § 338 

KSAU § 223 dnr 2010/378 

 

Motion om kommunal parboendegaranti på äldreboenden 

 

Följande dokument behandlas: 

1) Motion från Birgitta Kullvén (SD), inkommen 25 november 2010.  

2) Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden från 17 mars 2011. 

3) Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Brittmarie Andersson, daterad 29 

september 2011. 

4) Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden från 20 oktober 2011. 

 

Birgitta Kullvén (SD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar 

om införande av parboendegaranti inom ramen för en kommunal 

omsorgsgaranti. Motionen behandlades på vård- och omsorgsnämnden den 17 

mars 2011 (VON § 33) där vård- och omsorgsnämnden ställde sig positiv till 

en parboendegaranti. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till vård- och 

omsorgsnämnden den 2 maj 2011 (KSAU § 106) för vidare utredning av vilka 

ekonomiska konsekvenser en garanti skulle medföra. 

 

Verksamhetschef Brittmarie Andersson skriver att med anledning av att 

arbetsprocessen med värdighetsgarantier inte har påbörjats kan inte de 

ekonomiska konsekvenserna av vad en parboendegaranti skulle medföra 

beräknas. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar den 20 oktober 2011 (VON § 127) ställa 

sig bakom skrivelsen avseende parboendegaranti. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen från verksamhetschef Brittmarie Andersson 

den 29 september 2011. Vidare avvaktas frågan på riksdagen/regeringens 

utredning av en eventuell lagstiftning på området. 

______________________ 
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Forts KF § 257 

 

Forts KS § 338 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) följande: 

Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner och noterar att vård- och 

omsorgsförvaltningen redan idag arbetar på detta sätt när behov finns. 

Därför anses motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen från 

verksamhetschef Brittmarie Andersson den 29 september 2011. Vidare  

avvaktas frågan på riksdagen/regeringens utredning av en eventuell 

lagstiftning på området. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 

förslag och yrkande från Thomas Olson (FP). Ordföranden ställer proposition 

på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

med hänvisning till tjänsteskrivelsen från verksamhetschef Brittmarie 

Andersson den 29 september 2011. Vidare avvaktas frågan på 

riksdagen/regeringens utredning av en eventuell lagstiftning på området. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 31A-37. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar bifall till sitt förslag i kommunstyrelsen 

innebärande att:  Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner och 

noterar att vård- och omsorgsförvaltningen redan idag arbetar på detta sätt 

när behov finns. Därför anses motionen besvarad med hänvisning till 

tjänsteskrivelsen från verksamhetschef Brittmarie Andersson den 29 

september 2011. Vidare avvaktas frågan på riksdagen/regeringens utredning 

av en eventuell lagstiftning på området. 

 

Sven Callenberg (C), Christer Törnell (KD) och  Ulf Hanstål (M) yrkar 

bifall till Thomas Olsons förslag. 

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S), Birgitta Kullvén (SD), Barbro 

Gustafsson (M), Ewa Arvidsson (S), Anne Sörqvist (C) och Patrik Sandvall 

(M). 
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Forts KF § 257 

 

Ajournering begärs, vilket fullmäktige medger. 

 

Mötet ajourneras kl 18.55 – 19.00  

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Thomas Olssons förslag och 

han anser därmed att motionen är besvarad. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag 

föreligger, kommunstyrelsens förslag och Thomas Olsons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar därvid 

att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Thomas Olsons förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

 Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner och noterar att vård- och 

omsorgsförvaltningen redan idag arbetar på detta sätt när behov finns. Därför 

anses motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen från 

verksamhetschef Brittmarie Andersson den 29 september 2011. Vidare 

avvaktas frågan på riksdagen/regeringens utredning av en eventuell 

lagstiftning på området. 

 

Därmed anses motionen besvarad. 

___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Motionären Birgitta Kullvén 

Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 258 

KS § 339, KSAU § 224 dnr 2011/296 

 

Motion om idélådor på arbetsplatserna 

 

Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel behandlas, daterad  

1 november 2011. 

 

Birgitta Kullvén (SD) föreslår i sin motion att idélådor ska sättas upp på 

arbetsplatser där arbetstagarna skulle kunna presentera sina idéer. Bakgrunden 

skriver Kullvén är att Åmåls kommun har många arbetstagare på sina 

arbetsplatser som många gånger skulle kunna tillföra sina chefer och även 

förtroendevalda mycket av sin erfarenhet de har av arbetsplatsen. Till exempel 

skulle de kunna komma med mycket bra idéer och förslag som skulle kunna 

underlätta arbetsmiljön i själva arbetet men också miljömässigt. 

 

Personalchefen skriver att Åmåls kommun under perioden 1989-07-01 till och 

med 1994-12-31 hade en typ av förslagsverksamhet i form av 

belöningskommitté och en administration för att ta tillvara medarbetarnas 

förslag. Målsättningen var att uppmuntra åtgärder som tog tillvara de 

anställdas idéer till förbättringar av arbete och/eller arbetsmiljö. Under 

perioden inkom 28 förslag varav 12 belönades. Personal- och 

organisationsutskottet tog över belöningskommitténs uppdrag från och med 

1995-01-01. Endast fyra förslag inlämnades till utskottet varav ett belönades. 

 

Att arbete med förändrings- och förbättringsarbete ses idag som en naturlig 

del i det vardagliga arbetet. Till exempel finns ett samverkanssystem där 

anställda bland annat på arbetsplatsträffar ska diskutera ständiga förbättringar 

av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Berör förbättringen fler arbetsplatser kan 

åtgärden enligt samverkanssystemet tas upp i den lokala samverkan 

(LOSAM) och om det berör hela förvaltningen kan åtgärden tas upp i den 

centrala samverkan (CESAM). Det finns även en central personal- och 

arbetsmiljögrupp (PAM-grupp) som kan ta upp kommunövergripande 

gemensamma frågor. 

 

Vidare finns också ett lönepolitiskt program som ska stödja och motivera 

utvecklingen av arbetsplatserna . Det lönepolitiska arbetet ska ske i 

samverkan med arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna utifrån följande 

inriktning: 

 

 Lönepolitiken ska användas som ett styrverktyg för att uppnå målen i 

verksamhetsplanerna. 

 Löneprocessen ska knyta samman den anställdes resultat och 

löneutveckling så att samband uppstår mellan lön, ökad motivation och 

förbättrade resultat. 
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Forts KF § 258 

Forts AU § 224, KS § 339  

 

 Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamheternas effektivitet, 

produktivitet och kvalité. 

 Lönen ska vara individuell och differentierad. 

 Löneförändring ska avspegla uppnådda förbättringsmål och resultat. 

 

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

motiveringen att arbeta med förändringsarbete av kommunens arbetsplatser 

ingår som en naturlig del av det vardagliga arbetet. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

motiveringen att arbeta med förändringsarbete av kommunens arbetsplatser 

ingår som en naturlig del av det vardagliga arbetet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-42. 

 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Inlägg görs av Birgitta Kullvén (SD). 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, kommunstyrelsens 

förslag och Ulla Bernes förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 

fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att arbeta 

med förändringsarbete av kommunens arbetsplatser ingår som en naturlig del 

av det vardagliga arbetet. 

___________________ 

Protokollsutdrag till:  

Motionären Birgitta Kullvén 
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 KF § 259 2011/343   
 

Svar på interpellation, ställd till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande, angående brukarens rätt till självbestämmande  –  

Birgitta Kullvén (SD) 

 

Birgitta Kullvén (SD) hade till föregående  fullmäktigemöte inkommit med 

interpellation angående brukarens rätt till självbestämmande, ställd till vård- 

och omsorgsnämndens ordförande, bilaga 43. 

 

Interpellationssvar, bilaga 44, hade inkommit från vård- och 

omsorgsnämndens ordförande Ewa Arvidsson (S). 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Birgitta Kullvén (SD) och 

Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 

lägger interpellationssvaret till handlingarna. 

 

_____________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 15 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 260 2011/362 

 

Svar på interpellation, ställd till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande, angående byte av kundbegreppet till brukare, inom 

förvaltningens verksamheter  –  Anne Sörqvist (C)  

 

Anne Sörqvist (C) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit med 

interpellation angående byte av kundbegreppet till brukare inom för- 

valtningens verksamheter, ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande, 

bilaga 45, 

 

Interpellationssvar, bilaga 46 , hade inkommit från vård- och 

omsorgsnämndens  ordförande Ewa Arvidsson (S). 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Anne Sörqvist (C), Ewa Arvidsson (S) 

Jan-Eric Thorin (FP), Ulla Berne (M)), Inger Herfindal (KD), Barbro 

Gustafsson (M), Christer Törnell (KD), Laila Andrén (S), Ulf Hanstål (M), 

Birgitta Kullvén (SD), Birgit Karlsson (MP), Hans Andersen (S), Thomas 

Olson (FP) och Cajsa Branchetti Hallberg (S).  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 

lägger interpellationssvaret till handlingarna. 

 

_____________________ 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 16 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 261 2011/364   
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Teknik- och Fritidsnämnden Säffle-

Åmål – Patrik Sandvall (M) 

 

Patrik Sandvall  (M) har i skrivelse av den 1 december 2011  avsagt sig 

uppdragen som ledamot i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och 

dess arbetsutskott. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Patrik Sandvalls avsägelse som 

ledamot i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

___________ 

 

Protokollsutdrag till: 

- Patrik Sandvall 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Lönekontoret 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 17 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 262 2011/364   
 

Fyllnadsval av uppdrag ledamot i Teknik- och fritidsnämndens Säffle-

Åmål 

 

Barbro Gustafsson (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Joachim 

Adolfsson (M), Strand 210, 662 91 Åmål, till ny ledamot i Teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål efter Patrik Sandvall, för återstoden av 

innevarande mandatperiod.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Joachim Adolfsson (M), som ny ledamot 

i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

- Joachim Adolfsson 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Lönekontoret 

  

 

KF § 263 

 

Fyllnadsval av uppdrag ersättare i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-

Åmål 

 

Barbro Gustafsson (M) föreslår  kommunfullmäktige att utse Michael 

Karlsson  (M), Tydjevägen 6, 662 98 Tösse, till ny ersättare i Teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål för återstoden av innevarande mandatperiod, 

efter Joachim Adolfsson (M), som utsågs som ordinarie ledamot under 

föregående paragraf.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Michael Karlsson (M), som ny ersättare  

i Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

- Michael Karlsson 

- Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

- Lönekontoret  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 18 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 264 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelar att tre motioner inkommit till dagens möte: 

Bil ärende /sida 47-49 

 

från Anne Sörqvist (C) angående skolkataloger i Åmåls kommun   

                                                                                         Dnr: 2011/390 
 

från Patrik Sandvall (M) angående gemensam skolkatalog för 

   alla grundskolor i Åmål                                                Dnr 2011/389 

 

från  Patrik Sandvall (M) angående utredning   av alternativ till för- 

      bränning och kompostering av biologiskt avfall m m  

                                                                                         Dnr 2011/388 
 

Anne Sörqvist (C) och Patrik Sandvall (M) presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-21 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 265 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal  m fl sedan 

föregående kommunfullmäktigemöte 

 

Michael Karlsson informerar från möten med Fyrbodals kommunal- 

förbund, Dalslandskommunernas kommunalförbund samt möte med 

Fordonskommunerna. 

 

Michael Karlsson (S) tillönskar kommunfullmäktigeledamöter och tjänste- 

män en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Anne Sörqvist (C) informerar om ett möte inom Leaderprojektet som äger 

rum i Mellerud den  4 januari samt tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 

År.  

 

 

KF § 266 

 

Meddelanden 

 

Meddelas att kommunfullmäktiges beslut den 28 september, KF § 165, 

angående detaljplan för Kilarna 1:81 och del av 1:84 har överklagats hos 

länsstyrelsen. 

 

 

KF § 267 

 

Avslutning 

 

Ordföranden tillönskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.  

  

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

__________________ 

 


