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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-02-29 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Lisbeth Karlsson (C) x     
Anne Sörqvist   ---------------------    
Kurt Svensson (C)   ----------------------      
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)    Hans Andersen (S) x      
Olof Eriksson (S) x   
Roger Carlsson (S)   Anette Andersson (S) x  
Britt-Marie Torevik (S)   Pertti Rolöf (S) x    
Barbro Gustafsson (M)   Barbro Spjuth (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)   -------------------------         
Patrik Sandvall (M) x    
Johan Paulsson (M) x        
Birgitta Kullvén (SD) x           
Anette Molarin (S)   Göran Ekman (S) x   
Tina Carlson (V)   Christina Wallin (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) x      
Laila Andrén (S)   ------------------------      
Gustav Wennberg (S) x  
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KF § 19 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 20 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 21 
 
Justering  
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cecilia Gustafsson 
(S) och Johan Paulsson (M). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 7 mars 2012,  
kl 14.00. 
 
 
KF § 22 
 
Dagordning 
 
Till dagens möte har en motion inkommit och behandlas denna under punkt 
14. Motionen har delats ut vid dagens möte. 
  
Utsänd dagordning fastställes. 
 
--------------------- 
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KF § 23 
 
KS § 47 dnr KS 2012/62 
 
Borgensåtagande gentemot Åmåls kommunfastigheter AB 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 14 februari 2012 
behandlas. 

 
I samband med att Åmåls kommun blir medlem i Kommuninvest behöver ett 
beslut fattas kring kommunens borgensåtagande gentemot Åmåls 
kommunfastigheter AB (ÅKAB). Detta för att bereda ÅKAB möjligheten att 
kunna nyttja Kommuninvest som framtida kreditgivare. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Åmåls kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 470 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-2. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åmåls 
Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 470 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 
 
______________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommuninvest  
Ekonomichefen
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KF § 24 
 
KS § 33 
TU § 16 dnr KS 2011/325 
 
Revidering av köpeavtal gällande fastigheten Åmål 4:1 

 
Kommunfullmäktige har sålt fastigheten Åmål 4:1, vid rondellen, till Göran 
träff Bildelar AB (30 november 2011 KF § 232). Markägaren har nu hört av 
sig till kommunen och vill ha en revidering av köpeavtalet. Revideringarna 
avser bland annat tiden för kravet på att byggnation på fastigheten. 

 
Tillväxtutskottets beslut 

 
Enhetschef Olle Andersson ges i uppdrag att kontakta markägaren för att 
förankra tillväxtutskottets förslag till ändringar i köpeavtalet. Om parterna är 
överrens presenteras ett avtalsförslag för kommunstyrelsen i februari.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas förslag till reviderat köpeavtal. 
Avtalet inkom till kanslienheten 14 februari 2012. 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna det reviderade 
köpeavtalet gällande fastigheten Åmål 4:1. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-6. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade köpeavtalet 
gällande fastigheten Åmål 4:1. 
 
___________________ 
Protokollsutdrag till: 
Enhetschef Olle Andersson
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KF § 25 
 
KS § 29 
TU § 12 dnr KS 2011/249 
 
Yttrande över vindkraftsetablering i Kristinedal 
 
Följande dokument behandlas: 
1. Ansökan om vindkraftsetablering från Veddige Vindkraft AB, som inkom 

till kanslienheten 5 januari 2012 
2. Skrivelse från Länsstyrelsen från 3 januari 2012  
3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo och enhetschef Olle 

Andersson från 31 januari 2012. 
 
Veddige Vindkraft AB inkom i juni 2011 med ansökan om att etablera upp till 
19 vindkraftsverk i Kristinedal, Fröskog. Kommunfullmäktige beslutade i 
oktober 2011, med hänvisning till kommunens vindbruksplan, att avstyrka 
ansökan (KF § 204). Veddige Vindkraft AB har nu inkommit med en justerad 
ansökan som avser 6 verk. Kommunen uppmanas av Länsstyrelsen ange om 
den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalkens 16 kap 4 §. 
 
Miljöchefen och enhetschefen är mycket tveksamma till om en etablering av 6 
vindkraftsverk i Fröskog är förenligt med riktlinjen om en mycket återhållsam 
inställning till vindkraftsetablering om 3-6 verk inom övriga områden. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka ansökan, med 
hänvisning till tidigare beslut om en mycket återhållsam inställning till 
vindkraftsetablering inom övriga områden i vindkraftsplanen samt att de 
etableringar som tillåts bör ha en jämn, geografisk fördelning inom 
kommunen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) att ansökan tillstyrks.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen tillväxtutskottets 
förslag och Anne Sörqvists (C) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
dessa och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
tillväxtutskottets förslag. 
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Forts KF § 25 
 
Forts KS § 29 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka ansökan, med 
hänvisning till tidigare beslut om en mycket återhållsam inställning till 
vindkraftsetablering inom övriga områden i vindkraftsplanen samt att de 
etableringar som tillåts bör ha en jämn, geografisk fördelning inom 
kommunen. 
 
Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Ulf Hanstål (M) och Johan Paulsson 
(M) reserverar sig mot beslutet.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 7-23 B.
 
Michael Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska tillstyrka ansökan. 
 
Ulf Hanstål (M), Sven Callenberg (C) och Barbro Spjuth (M) yrkar bifall till 
Michael Karlssons förslag. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar att kommunfullmäktige  avstyrker ansökan, med 
hänvisning till tidigare beslut om en mycket återhållsam inställning till 
vindkraftsetablering inom övriga områden i vindkraftsplanen. 
 
Harald Hårdstedt (KD) och Birgitta Kullvén (SD) yrkar bifall till 
Thomas Olsons förslag. 
 
Inlägg i ärendet görs av Patrik Sandvall (M). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag 
föreligger:  kommunstyrelsens förslag, Michael Karlssons förslag om 
tillstyrkan av ansökan samt Thomas Olssons förslag.  
 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag och 
ställer då  först proposition på Michael Karlssons förslag och 
Thomas Olsons förslag och konstaterar att fullmäktige beslutat att 
Michael Karlssons förslag är motförslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig: Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP) 
Christer Törnell (KD), Harald Hårdstedt (KD) och Birgitta Kullvén (SD). 
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forts KF § 25 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag 
och Michael Karlssons förslag och konstaterar därvid att fullmäktige 
beslutat i enlighet med Michael Karlssons förslag. 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka justerad ansökan från Veddige 
Vindkraft AB om max 6 verk, enligt miljöbalkens 16 kap 4 §. 
 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig: 
Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP), Christer Törnell (KD) 
Harald Hårdstedt (KD) och Birgitta Kullvén (SD). 
 
________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsenheten
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KF § 26 
KS § 22  KSAU § 12 dnr KS 2011/271 
 
Revidering av fullmäktiges arbetsordning och reglemente för nämnderna 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 24 januari 2012. 
2. Förslag till arbetsordning för fullmäktige och reglemente för 

nämnderna, inkommet 26 januari 2012. 
 
Kanslichef Ida Rådman redogör för ärendet. 
 
Kanslichef Ida Rådman skriver att en översyn av samtliga reglementen var 
nödvändig, dels för att de var inaktuella och dels för att nämndorganisationen 
i kommunen ändrats. I samband med detta ändrades också strukturen, så att 
samtliga reglementen sammanfogades till ett gemensamt dokument. Syftet är 
att få en enhetlig och lättförståelig struktur, samt att underlätta framtida 
uppdateringar. Reglementet tydliggör vilka befogenheter nämnden har och 
klargör hur de politiska organen ska arbeta.  
 
I det nya förslaget till arbetsordning för fullmäktige och reglemente för 
nämnderna finns förändringar om bland annat rutiner för inkallande av 
ersättare i nämnder och utskott, tydliggörande om vem som har yttrande- och 
initiativrätt i kommunfullmäktige och nämnders rätt att besluta huruvida 
nämndsammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Noterades ett antal synpunkter från Thomas Olson (FP). Reviderat förslag 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för 
fullmäktige och nämndernas reglementen. Därmed upphör tidigare 
arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna att gälla. 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) i tillägg att 
redaktionella revideringar görs i dokumentet innan det överlämnas till 
fullmäktige för fastställande.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 
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Forts KF § 26 
Forts KS § 22 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Dokumentet ska revideras utifrån synpunkter från Anne Sörqvist (C). 
Reviderat förslag överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning 

för fullmäktige och nämndernas reglementen. Därmed upphör tidigare 
arbetsordning för fullmäktige och reglementen för nämnderna att 
gälla. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 24-59. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg görs av Ulf Hanstål (M). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsordning för fullmäktige och 
nämndernas reglementen. Därmed upphör tidigare arbetsordning för  
fullmäktige och reglementen för nämnderna att gälla. 
 
__________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Nämnderna 
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KF § 27 
 
KS § 30 
TU § 13 dnr KS 2012/28 
 
Arbetsordning för välfärds- och folkhälsoarbetet i Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 
1. Protokoll från Styrgrupp välfärd och folkhälsa från 9 december 2011 § 43 
2. Förslag till arbetsordning för välfärds- och folkhälsoarbetet i Åmåls 

kommun från 12 december 2011. 
 
Styrgrupp välfärd och folkhälsa har tagit fram en arbetsordning för 
folkhälsoarbetet i Åmåls kommun och föreslår att kommunfullmäktige antar 
denna. I arbetsordningen klargörs bland annat ansvarsnivåer och arbetsformer. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna arbetsordning 
för folkhälsoarbetet i Åmåls kommun. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) i tillägg att revidering 
görs under rubriken arbetsformer innan ärendet överlämnas till fullmäktige. 
Meningen som börjar med Nämndsekreterare, vård- och omsorg ska strykas. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Revideringar görs i dokumentet under rubriken arbetsformer innan 
ärendet överlämnas till fullmäktige.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

arbetsordning för folkhälsoarbetet i Åmåls kommun. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 60-64. 
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forts KF § 27 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

                                          Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning 
                                          för folkhälsoarbetet i Åmåls kommun. 

 
______________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Folkhälsosamordnare Ann-Kristin Lövqvist 
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KF § 28 
 
KS § 25 
KSAU § 15 dnr KS 2011/268 
 
Organisationsändring rörande ungdomsverksamheten HUSET från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remissvar/Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och 
kulturchef Stefan Jacobson, daterad 25 januari 2012. 

 
Remissvar har inkommit från förvaltningschef Catrin Eriksson och kulturchef 
Stefan Jacobson med synpunkter från deras respektive förvaltning/enhet 
angående en eventuell organisatorisk överflyttning av ungdomsverksamheten 
HUSET verksamhet från Kommunstyrelsen till Barn- och utbildnings-
nämnden.  
 
Båda ställer sig positiva till förslaget och förvaltningschef Catrin Eriksson 
skriver att barn- och utbildningsförvaltningen ser stora möjligheter i en 
organisationsförändring ur ett ungdomsperspektiv, ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv och inte minst ett samordningsperspektiv.  
För kultur- och turismenheten skriver kulturchef Stefan Jacobson att en 
överflyttning av ansvaret till Barn- och utbildningsnämnden innebär helt klart 
möjligheter att skapa en helhet kring ungdomars och elevers vardag och 
uppväxt i Åmål, genom en samlad organisation som ansvarar både för skola 
och för fritidsverksamhet. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den organisatoriska placeringen och ansvaret 
för kommunens ungdomsverksamhet flyttas från Kommunstyrelsen till Barn- 
och utbildningsnämnden från 1 juli 2012. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den 
organisatoriska placeringen och ansvaret för kommunens ungdomsverksamhet 
flyttas från Kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden från 1 juli 
2012. 
______________________ 
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Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 65-70. 
 
Inlägg i ärendet görs av Ulf Hanstål (M), Lisbeth Karlsson (C ) 
och Christer Törnell (KD). 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att den organisatoriska placeringen och 
ansvaret för kommunens ungdomsverksamhet flyttas från Kommunstyrelsen 
till Barn- och utbildningsnämnden från 1 juli 2012. 
 
_____________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Catrin Eriksson 
Controller Inger Bergh, barn- o utbildningsförvaltningen 
Kommunchef Svante Melander 
Kulturchef Stefan Jacobsson 
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KF § 29 
 
KS § 24 
KSAU § 14 dnr KS 2011/224 
 
Verksamhetsplan 2012 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Verksamhetsplan 2012, barn- och utbildningsnämnden, daterad 5 
december 2011. 

2. Bilaga med strategisk plan, daterad 5 december 2011. 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden  

2011-12-21 § 143. 
 
Verksamhetsplanen 2012 för barn- och utbildningsnämnden har reviderats 
avseende siffror som ett resultat av ändrade förutsättningar vad gäller antalet 
elever. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
verksamhetsplan 2012 för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
verksamhetsplan 2012 för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 71-85. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (FP) och Olof Eriksson (S). 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad verksamhetsplan 2012 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
_________________ 
Protokollsutdrag till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 30 
 
KS § 27 
TU § 10 dnr KS 2011/213 
 
Tillsättande av fullmäktigeberedning om vision för Åmåls kommun 
 
Remissvar från fullmäktiges presidium från 1 november 2011 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att en vision ska tas fram för Åmåls 
kommun (28 september 2011, KF § 186). En vision kan beskrivas som ett 
framtida tillstånd för kommunen och ska ligga till grund för konkreta mål och 
strategier för att nå målen. Samtidigt beslutade fullmäktige att återremittera 
frågan om tillsättande av fullmäktigeberedning till fullmäktiges presidium för 
att få förtydligande om vissa frågor. 
 
Fullmäktiges presidium föreslår att en beredning tillsätts, bestående av 9 
ledamöter, varav socialdemokraterna har två representanter. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
En beredning tillsätts, bestående av 9 ledamöter, varav socialdemokraterna 
har två representanter och övriga partier en. Dessutom ska 9 ersättare utses. 
 
Beredningen har som uppdrag att vara referensgrupp under framtagandet av 
vision. Beredningen får själv avgöra arbetsformerna. Arvodering sker ur 
kommunfullmäktiges anslag. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
En beredning tillsätts, bestående av 9 ledamöter, varav socialdemokraterna 
har två representanter och övriga partier en. Dessutom ska 9 ersättare utses. 
 
Beredningen har som uppdrag att vara referensgrupp under framtagandet av 
vision. Beredningen får själv avgöra arbetsformerna. Arvodering sker ur 
kommunfullmäktiges anslag. Beredningen upplöses senast i samband med att 
visionsdokumentet antas i fullmäktige. 
______________________ 
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forts KF § 30 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 86-89. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
En beredning tillsätts, bestående av 9 ledamöter, varav socialdemokraterna 
har två representanter och övriga partier en. Dessutom ska 9 ersättare utses. 
 
Beredningen har som uppdrag att vara referensgrupp under framtagandet av 
vision. Beredningen får själv avgöra arbetsformerna. Arvodering sker ur 
kommunfullmäktiges anslag. Beredningen upplöses senast i samband med att 
visionsdokumentet antas i fullmäktige. 
______________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunikatören 
Lönekontoret
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KF § 31 
 
KS § 28 
TU § 11 dnr KS 2011/73 
 
Tillsättande av fullmäktigeberedning om hantering av kommunala råd 
 
Remissvar från fullmäktiges presidium från 1 november 2011 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige har återremitterat frågan om tillsättande av 
fullmäktigeberedning gällande översyn av kommunala råd till fullmäktiges 
presidium för att få förtydligande om vissa frågor. (26 oktober 2011 KF § 
179) 
 
Fullmäktiges presidium föreslår att ingen beredning tillsätts på grund av 
ansträngd ekonomi. Den fortsatta hanteringen av ärendet föreslås hanteras av 
kommunstyrelsen/arbetsutskottet. 
 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Samma beredningsgrupp som utsetts för att vara referensgrupp i 
visionsarbetet, får i uppdrag att göra översyn av kommunala råd. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
Samma beredningsgrupp som utsetts för att vara referensgrupp i 
visionsarbetet, får i uppdrag att göra översyn av kommunala råd. 
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 90-91. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Samma beredningsgrupp som utsetts för att vara referensgrupp i 
visionsarbetet, får i uppdrag att göra översyn av kommunala råd. 
_______________ 
Protokollsutdrag till: 
Kommunikatören 
Kanslichefen 
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KF § 32 2011/213,  2011/73 
 
Val av ledamöter och ersättare till fullmäktigeberedning, 
samt sammankallande, för framtagande av vision och översyn av 
kommunala råd 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid dagens möte, § 30 och § 31, att tillsätta en 
beredning som har i uppdrag att vara referensgrupp under framtagandet av 
vision samt även får i uppdrag att göra översyn av kommunala råd. 
Gruppen skall bestå av  9 ledamöter, varav socialdemokraterna har två 
representanter och övriga partier en. Dessutom ska 9 ersättare utses. 
 
Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att välja Gustav Wennberg 
(S) och Cajsa Branchetti Hallberg (S) som ordinarie med Gustav Wennberg 
som sammakallande. Som ersättare föreslogs Laila Andrén (S) och 
Ewa Arvidsson (S). 
 
Ulf Hanstål (M) föreslår Johan Paulsson (M) som ordinarie och 
Michael Karlsson (M) som ersättare. 
 
Sven Callenberg (C) föreslår Anne Sörqvist (C) som ordinarie och 
Leif Aronsson (C) som ersättare.. 
 
Christer Törnell (KD) föreslår Harald Hårdstedt (KD) som ordinarie och 
Christer Törnell (KD) som ersättare. 
 
Jan-Eric Thorin (FP) föreslår Peter Vestlund (FP) som ordinarie och 
Klas Häggström (FP) som ersättare. 
 
Jonatan Malm (MP) föreslår Sara V R Loftman (MP) som ordinarie 
och Jonatan Malm (MP) som ersättare. 
 
Christina Wallin (V) föreslår Tina Carlsson (V) som ordinarie 
och Christina Wallin (V) som ersättare. 
 
Birgitta Kullvén (SD) föreslår Birgitta Kullvén (SD) som ordinarie 
och någon ersättare finns inte. 
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Forts KF § 32 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande att ingå i fullmäktigeberedningen: 
 
Ordinarie 
 
s     Gustav Wennberg, Elisebergsgatan 23 B, 662 35 Åmål 
s     Cajsa Branchetti Hallberg, Hensbyvägen 18, 662 95 Fengersfors 
c     Anne Sörqvist, Mo Byn 521, 662 91 Åmål 
m    Johan Paulsson, Strand 130, 662 91 Åmål 
fp    Peter Vestlund, Låbyn 131, 662 91 Åmål 
kd   Harald Hårdstedt, Patrongatan 11, 662 34 Åmål 
mp  Sara V R Loftman, Fabriksvägen 15 C, 662 95 Fengersfors 
v     Tina Carlsson, Eriksbergsgatan 5, 662 34 Åmål 
sd    Birgitta Kullvén, Vänersborgsvägen 10, 662 31 Åmål. 
 
 
Ersättare 
 
s      Laila Andrén, Hantverkaregatan 13, 662 33 Åmål 
s      Ewa Arvidsson, Kvarnholmsvägen 8, 662 34 Åmål 
c      Leif Aronsson, Sandbol 110, 662 97 Ånimskog 
m    Michael Karlsson, Tydjevägen 6, 662 98 Tösse 
fp    Klas Häggström, Tösse Backen 301, 662 98 Tösse 
kd    Christer Törnell, Smedgatan 2, 662 34 Åmål 
mp   Jonatan Malm, Grimsheden 111, 662 95 Fengersfors 
v      Christina Wallin, Årjängsgatan 21, 662 30 Åmål 
sd    -------------------- 
 
Som sammankallande väljes Gustav Wennberg (S). 
 
______________________  
 
Protokollsutdrag till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Kommunikatören 
Lönekontoret 
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KF § 33 
KS § 23 
KSAU § 13 dnr KS 2011/210 
 
Motion från Tina Carlsson (V) – Utredning och uppstart av 
institutionsvård i Åmåls kommun    
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Tina Carlson (V)  
2. Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Kenneth Bramberg,  

daterad 3 januari 2012. 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2012-01-19 § 7. 
 

Tina Carlson (V) har i motion till fullmäktige föreslagit att Åmåls kommun 
startar upp egna institutioner för att ta hand om människor som är i behov av 
vård, inte främst till våra egna invånare utan även till andra kommuner. 
 
Tf förvaltningschef Kenneth Bramberg har i sin skrivelse från den 3 januari 
2012 upprättat svar på motionen. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  
tf förvaltningschef Kenneth Brambergs tjänsteskrivelse som svar på motionen  
samt att kommunfullmäktige förslås avslå motionen. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  
tf förvaltningschef Kenneth Brambergs tjänsteskrivelse som svar på motionen  
samt att avslå motionen. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 92-96. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tf förvaltningschef Kenneth 
Brambergs tjänsteskrivelse som svar på motionen samt att avslå motionen. 
______________________ 
Protokollsutdrag till: 
Motionären Tina Carlsson 
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KF § 34 2012/19 
 
Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen 
 
Jan-Eric Thorin (FP)  föreslår kommunfullmäktige att utse Lennart Hansson 
(FP), Mörtebolsgatan 8, 662 32 Åmål, som ny kommunrevisor 
efter Holger Jonasson (KD), för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lennart Hansson (FP) som 
ny ledamot i kommunrevisionen. 
 
_________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
- Lennart Hansson  
- Kommunrevisionen 
-     Lönekontoret
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KF § 35 2012/34 
 
Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Åmåls Kommunfastigheter AB 
 
Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Barbro Axelsson (S), 
Bergängsvägen 32, 662 36 Åmål, till ny ledamot i styrelsen för Åmåls 
Kommunfastigheter AB, efter Elisabeth Mohlin (S),  för återstoden av 
innevarande mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Axelsson (S) som ny ledamot i  
styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB för återstoden av innevarande 
mandatperiod. 
 
___________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
- Barbro Axelsson 
-   Åmåls Kommunfastigheter AB 
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KF § 36 2012/81 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelar att en motion inkommit till dagens möte från  
Jonatan Malm (MP) angående en genusmedveten skola och förskola. 
Bil ärende 14. 
 
Jonatan Malm (MP)  presenterar sin motion. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
____________________ 
 
Protokollsutdrag till: 
 
Kommunstyrelsens kansli
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KF § 37 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
kommunernas Kommunalförbund och Kommunalförbundet 
Fyrbodal mm sedan föregående kommunfullmäktigemöte
 
Michael Karlsson informerar från senaste möte med Fyrbodals 
kommunalförbund, bl a om kollektivtrafik, pendling, utbyggnads- 
planer mm. 
 
 
KF § 38 
 
Meddelanden 
 
-  Protokoll från länsstyrelsen daterat 2012-02-07, enligt vilken skrivelse 
Niklas Larsson (S) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Elisabeth Mohlin (S). 
 
-  Revisionsrapport från kommunrevisionen, daterad 2012-01-26, 
angående granskning av redovisning av anläggningstillgångar 
 
-  Revisionsrapport från kommunrevisionen, daterad 2012-01-26, 
avseende granskning av internkontroll-ekonomiska transaktioner. 
 
-  Teknik- och fritidsnämndens protokoll, daterat 2012-01-24 
enligt vilken skrivelse teknik-och fritidsförvaltningen fått i uppdrag 
att ta fram en gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrift för 
Säffle och Åmåls kommuner. 
 
-  Meddelas att fullmäktiges beslut den 25 januari, KF § 9, har blivit 
överklagat till länsstyrelsen. 
 
 
KF § 39 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar dagens möte avslutat. 
 
_______________________ 
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