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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                   18.30-20.30 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, fredag 27 april 2012, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 70-78 
Irene Larsson                                       Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Laila Andrén                                                Roger Magnusson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-04-25 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-04-27 
Datum för 

anslags nedtagande 2012-05-21 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 

Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-04-25 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare                     Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C)   ------------------   

Anne Sörqvist x     

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  till kl 18.50, t o m § 77      

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) x      

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S) x           

Patrik Sandvall (M) x      

Johan Paulsson (M) x        

Birgitta Kullvén (SD)   ---------------------  

Tobias Holmberg (S) x    

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) x      

Leif Aronsson (C) x fr kl 18.35, del av ärende 1, § 74 inkl beslut      

Laila Andrén (S) x         

Gustav Wennberg (S)         x 
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KF § 70 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 71 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 72 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Laila Andrén (S) och  

Roger Magnusson (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, fredag 27 april 2012, kl 14.00. 

 

KF § 73 

 

Dagordning 

 

Ärende 3 på dagordningen utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer 

eller frågor inkommit. 

Under ärende 6 deltar personalchef Jeanette Lämmel. 

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

____________________ 
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KF § 74 

 

KS § 95 

 

TU § 59     dnr KS 2012/94 

 

Uppdrag om försäljning av Gamla Badhuset 

 

Tjänsteskrivelse från Enhetschef Olle Andersson från 15 mars 2012 behandlas. 

 

Tillväxtutskottet har beslutat: 

1.   Tillväxtutskottet uttalar att kommunens avsikt är att Gamla Badhuset skall försäljas. 

 

2.   Enhetschef Olle Andersson ges i uppdrag att till tillväxtutskottets möte den 27 mars 

      inkomma med ett utkast om planändring för området ( TU § 49) 

 

Enhetschef Olle Andersson skriver att Gamla badhuset ingår i fastigheten Åmål 2:1 och att det är 

möjligt att avstycka en fastighet på cirka 700 m2 för Gamla badhuset redan i nuläget. I detaljplanen 

framgår bland annat att gamla badhuset ska användas till kontor och att byggnaden inte får rivas. 

 

Enhetschefen föreslår att tillväxtutskottet avvaktar en eventuell förändring av nuvarande detaljplan då 

en försäljning av byggnaden, avstyckning av tomtmark och en eventuell fastighetsbildning kan ske 

enligt gällande detaljplan. Användningsområdet för byggnaden anges i gällande detaljplan till kontor 

och om någon annan verksamhet önskas bedrivas i byggnaden måste detta föregås av ett nytt 

detaljplanearbete. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om försäljning av gamla badhuset med 

villkor enligt gällande detaljplan. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om försäljning av Gamla Badhuset med 

villkor enligt gällande detaljplan. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-2. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar i tillägg att 

kommunfullmäktige ställer sig positiv till en planändring som ger möjlighet till boende. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar i tillägg att 

kommunen dock är välvillig till att ändra detaljplan till annan lämplig verksamhet, exempelvis 

boende. 
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forts KF § 74 

 

Michael Karlsson (S) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att  tre förslag föreligger: kommun- 

styrelsens förslag, Thomas Olsons tilläggsyrkande och Jan-Eric Thorins tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att full- 

mäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Han ställer därefter proposition på Thomas Olsons tilläggsförslag och Jan-Eric Thorins tilläggsförslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Thomas Olsons förslag att ställas som tilläggs- 

förslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Olsons tilläggsförslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat att avslå Thomas Olsons tilläggsförslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att försälja Gamla Badhuset med villkor enligt gällande detaljplan. 

 

______________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunchefen
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KF § 75 

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 

 

Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, förteckning över obesvarade motioner och 

medborgarförslag per den 13 april 2012. Bilaga 3-5. 

 

Kanslichefen redogör för förteckningen och ärendeläget vid dagens möte. 

 

Ordföranden informerar om att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att full- 

mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget lämnas, 

enligt Kommunallagen 5 kap. 33 §, och föreslår att beslutet kompletteras med denna lydelse, 

där motionssvaret överstiger ett år, vilket fullmäktige medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Med hänvisning till att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att full- 

mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget lämnas, 

enligt Kommunallagen 5 kap. 33 §,  beslutar kommunfullmäktige att: 

 

- Beträffande motion nr 1 i förteckningen, Plan för stärkande av biologisk mångfald i Åmål, att 

uppmana remissinstansen att skyndsamt inlämna förslag till motionssvar. 

 

- Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Miljöchefen 
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KF § 76 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal mm sedan föregående fullmäktigemöte 

 

Ulf Hanstål (M) rapporterar från senaste möte med Dalslandskommunernas Kommunalförbund. 

 

 

KF § 77 

 

Meddelanden 

 

-   Protokoll från länsstyrelsen daterat 2012-04-19, enligt vilken skrivelse Tobias Holmberg (S) 

har utsetts till ny ledamot i fullmäktige efter Anette Molarin (S). Som ny ersättare efter Tobias 

Holmberg har utsetts Göran Karlsson (S). 

 

-  Ordföranden informerar om en påminnelse om en enkät från Brå – Politikernas trygghets- 

undersökning, PTU,  som ställts till bland annat ledamöter i fullmäktige i kommuner.  

 

 

KF § 78      Dnr 2010/189 

 

Utbildning i Bemötande 

 

Vid kommunfullmäktiges möte den 26 oktober 2011, KF § 209, bifölls en motion från Barbro 

Gustafsson (M) om utbildning i bemötande. Bland annat beslutades att utbildning för förtroende- 

valda skulle genomföras i samband med ett fullmäktigemöte. Utbildningen skulle vara genomförd 

före juni månads utgång för alla medarbetare och förtroendevalda. 

 

I samband med dagens möte genomföres webbaserad utbildning i bemötande- och 

kommunikationsfrågor under ledning av personalchef Jeanette Lämmel. 

 

__________________    

 


