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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-21.55 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, tisdag 5 juni 2012, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 79-104 
Irene Larsson                                              Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Inger Herfindal                                            Ewa Arvidsson 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-05-30 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-06-05 
Datum för 

anslags nedtagande 2012-06-27 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-05-30 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C) x      

Anne Sörqvist x     

Kurt Svensson (C) x       

Michael Karlsson (S ) x  tom ärende 13, § 95, t kl 21.15      

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)    Anette Andersson (S)        

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S) x    

Britt-Marie Torevik (S) x        

Barbro Gustafsson (M) x          

Ulla Berne (M)    Barbro Spjuth (M)    

Ulf Hanstål (M) x      

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S)   Göran Ekman (S)     

Barbro Axelsson (S) x     

Tommy Lehrman (S) x           

Patrik Sandvall (M)   Jörgen Eliasson (M)     

Johan Paulsson (M) x        

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

Tobias Holmberg (S) x 

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 § 79 

 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 80 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 81 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Arvidsson (S) och  

Inger Herfindal (KD). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, tisdag 5 juni 2012, kl 14.00. 

 

KF § 82 

 

Dagordning 

 

Till dagens möte har en motion och två  interpellationer inkommit och behandlas dessa under ärende 

18 på dagordningen. Handlingarna har delats ut vid mötet. 

 

Vid ärende 5 om ansvarsfrihet för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål deltar kommun- 

revisionens ordförande Bengt Hansson. . 

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

____________________ 

 

 

KF § 83 

 

Information om Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Förvaltningschef Jan-Erik Lundin, enhetschef Roger Axén, UtvecklingsCenter (enheten för 

arbete och försörjning) och enhetschef Annica Larsson, Vuxenutbildningen, informerar om 

verksamheten i den nya förvaltningsorganisationen som startade den 1 januari 2011. De informerar 

om sina respektive ansvarsområden samt svarar på frågor.  
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KF § 84 

KS § 102 

KSBU § 3 Dnr KS 2011/69  

 

Revidering av driftsbudget för Åmåls kommun 2012 

 

Revidering av driftsbudget för Åmåls kommun 2012 diskuteras. 

 

Budgetutskottets beslut 

 

Förslag till reviderad driftsbudget för Åmåls kommun 2012 sammanställs för vidare behandling. 

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad driftsbudget för Åmåls kommun 

2012.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) avslag till utskottets förslag till förmån för det 

förslag som centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna presenterade vid 

fullmäktiges möte 1 september 2011 (KF § 150). 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen utskottets förslag och Anne Sörqvists 

(C) förslag. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat 

i enlighet med utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad driftsbudget för Åmåls kommun 

2012.  

 

Mot beslutet reserverar sig Anne Sörqvist (C), Sven Callenberg (C), Ulf Hanstål (M), Johan Paulsson 

(M) och Thomas Olson (FP) med följande motivering:  

Allians för Åmål välkomnar att majoriteten justerar innevarande års budget och därmed 

ansluter sig till alliansens budget för 2012 när det gäller bland annat musikskolan, "Huset" 

och turismverksamheten, liksom att ändra investeringsbudget till driftsbudget inom Teknik- 

och fritid. Tyvärr kommer ärendet för sent och de förslag till besparingar som fanns i 

Alliansens budget har inte anammats av majoriteten.  

 

Allians för Åmål kan däremot inte tillstyrka att man använder nedskrivning av tillgångar  

till att finansiera hälften av dessa justeringar. Den andra hälften är inte finansierad alls utan 

innebär att de finansiella målen inte uppfylls. För att komma ned i rimliga kostnader för 

verksamheterna måste andra åtgärder vidtas och skapa en sund ekonomi i kommunen.  

 

Våra partier har inte varit delaktiga i processen fram till förslaget. Då vi varken kan ta 

ansvar för processen eller förslaget reserverar vi oss.  
______________________ 
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forts KF § 84 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-16. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med hänvisning till reservationen 

i kommunstyrelsen samt begär att få denna anteckning förd till protokollet. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar bifall till Anne Sörqvists förslag 

 

Inlägg görs av Sven Callenberg (C), Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP). 

 

Mötet ajourneras 19.40-19.50 
 

Leif Aronsson (C) yrkar i två tilläggsyrkanden, dels att överförmyndarens verksamhet skall 

tillskjutas medel om 150 000 kronor och dels kommunrevisionen med 50 000 kronor och kostnaden 

för detta föreslås  belasta resultat. Han yrkar att dessa förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen 

för att kunna behandlas vid nästa fullmäktigemöte. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Leif  Aronssons förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att 3 förslag föreligger, kommunstyrelsens 

förslag, Anne Sörqvists avslagsyrkande och Leif Aronssons tilläggsyrkanden. 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens och Anne Sörqvist förslag och konstaterar 

att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Leif Aronssons tilläggsyrkanden och konstaterar 

att fullmäktige beslutat i enlighet med dessa. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad driftsbudget för Åmåls kommun 2012.  

 

Mot detta beslut reserverar sig: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Lisbeth Karlsson (C), 

Sven Callenberg (C), Ann-Louise Svensson (C), Roger Magnusson (C), Barbro Gustafsson (M) 

Barbro Spjuth (M), Ulf Hanstål (M),  Johan Paulsson (M) Jörgen Eliasson (M), Thomas Olson (FP) 

Jan-Eric Thorin (FP), Christer Törnell (KD), Inger Herfindal (KD) och Leif Aronsson (C). 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna Leif Aronsson tilläggsyrkande att överlämna 

frågan om ytterligare medel för överförmyndarens verksamhet samt kommunrevisionen om 150 000 

kronor respektive 50 000 kronor till kommunstyrelsen i syfte att behandlas vid fullmäktiges möte i 

juni. 
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forts KF § 84 

 

Protokollsanteckning: 

Allians för Åmål välkomnar att majoriteten justerar innevarande års budget och därmed 

ansluter sig till alliansens budget för 2012 när det gäller bland annat musikskolan, "Huset" 

och turismverksamheten, liksom att ändra investeringsbudget till driftsbudget inom Teknik- 

och fritid. Tyvärr kommer ärendet för sent och de förslag till besparingar som fanns i 

Alliansens budget har inte anammats av majoriteten.  

 

Allians för Åmål kan däremot inte tillstyrka att man använder nedskrivning av tillgångar  

till att finansiera hälften av dessa justeringar. Den andra hälften är inte finansierad alls utan 

innebär att de finansiella målen inte uppfylls. För att komma ned i rimliga kostnader för 

verksamheterna måste andra åtgärder vidtas och skapa en sund ekonomi i kommunen.  

 

Våra partier har inte varit delaktiga i processen fram till förslaget. Då vi varken kan ta 

ansvar för processen eller förslaget reserverar vi oss.  
 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Kommunstyrelsen 

-  Ekonomienheten 

-  Ekonomichefen 
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KF § 85 
 

KS § 108 

KSAU § 68  Dnr 2012/139 

 

Ekonomisk prognos – mars 2012 

 

Tjänsteskrivelse från controller Stina Jonason, daterad 13 april 2012, behandlas. 

 

Fastställd budget för år 2012 redovisar ett överskott på 12 126 000 kronor. Prognosen redovisar att 

årets resultat blir 5 218 000 sämre än budget, det vill säga att årets resultat prognostiseras till ett 

överskott på 6 908 000 kronor. Prognosen redovisar ett budgetunderskott på 6 121 000 kronor för 

nämnderna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

_____________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 17-29. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

_________________  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten
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KF § 86 
 

KS § 135 dnr 2012/157 

 

Bokslut 2011 för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Teknik- och fritidsnämdnen redovisar inom den skattefinansierade verksamheten i Åmål ett 

underskott på 3,7 miljoner kronor 2011. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas ett 

överskott på 2,5 miljoner kronor inom VA-verksamheten och 600 000 kronor inom 

renhållningsverksamheten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 30-43. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Säffle kommun, kommunstyrelsen 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 87     2012/157 
 

Ansvarsfrihet för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Upptas till behandling från om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

och dess enskilda förtroendevalda avseende 2011 års verksamhet. 

 

Revisionens ordförande Bengt Hansson (C), redovisar utlåtande över teknik- och fritidsnämnden 

Säffle-Åmål ekonomi och verksamhet 2011.  Enligt skrivelsen tillstyrks att teknik- och fritids- 

nämnden och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2011. 

 

Inga inlägg eller yrkanden görs under denna punkt. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för teknik- och fritids- 

nämnden Säffle-Åmål och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. 

 

I behandlingen av detta ärende ärende deltar ej på grund av jäv: 

 

Roger Carlson (S), Mikael Norén (S), Thomas Olson (FP), Barbro Axelsson (S) och 

Lisbeth Karlsson (C). 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 88 

 

KS § 122 

KSAU § 82  Dnr 2012/114 

 

Inrättande av ny gruppbostad inom LSS 

 

Verksamhetschef Annmari Burman, VD Magnus Dalsbo och ekonomichef Patrik Eurenius deltar i 

behandlingen av detta ärende. 

 

VD Magnus Dalsbo informerar att Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) just nu genomför 

kapacitetstester på Sörgården för att utreda hur de tekniska förutsättningarna ser ut angående bland 

annat brandskydd och sprinklersystem.  

 

Verksamhetschef Annmari Burman informerar om att gruppbostaden tidigast kan startas den 1 

september i år. 

 

Vidare diskuteras kostnader och budget. Kostnaderna har inte kunnat fastställas till fullo då ÅKABs 

utredning fortfarande pågår, preliminära siffror visar dock att kostnaden kommer uppgå till 4,2 

miljoner kronor på helårsbasis. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Ekonomichef Patrik Eurenius ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde ta fram 

förslag på finansiering för kostnader för LSS-boende från och med 1 september 2012. 

 

2. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 2 maj 

2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Uppstart av nytt LSS-boende från och med 1 september 2012 godkänns. 

 

2. 1 558 000 kronor tillskjuts till vård- och omsorgsnämndens budget för LSS-verksamhet och 

finansiering sker mot årets resultat. 

 ______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 46-50. 
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Forts KF § 88 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Uppstart av nytt LSS-boende från och med 1 september 2012 godkänns. 

 

2    1 558 000 kronor tillskjuts till vård- och omsorgsnämndens budget för LSS-verksamhet  

      och finansiering sker mot årets resultat. 

 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Vård- och omsorgsnämnden 

-  Ekonomienheten 
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KF § 89 
 

KS § 116 

KSAU § 76  Dnr 2011/328 

 

Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 18 oktober 2011, BUN § 116. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson och placeringsassistent Lisbeth 

Gustawsson, daterad 26 september 2011. 

 

Vårdnadsbidraget infördes i Åmåls kommun den 15 augusti 2008 (KF § 111, 28 maj 2008). 

 

Vårdnadsbidraget 2008 – 2011  

 

År Barn i genomsnitt Budget 

2008 13 163 000 

2009 19 667 000 

2010 17 600 000 

2011 15 522 000 

 

År 2008, det år som vårdnadsbidraget infördes hade de flesta av de sökande till vårdnadsbidraget inte 

behov av barnomsorg. De senare åren visar att vårdnadsbidraget inneburit att fler senarelagt behovet 

av barnomsorg. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det i beslutet i barn- och utbildningsnämndens 

protokoll från 18 oktober 2011, BUN § 116, finns ett redaktionellt fel. I beslutet ska det stå 2012 

istället för 2011. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 18 oktober 2011, BUN § 116, att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att vårdnadsbidraget upphör från 1 juli 2012. Ulf Hanstål (M) och 

Klas Häggström (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag, att vårdnadsbidraget 

inte ska upphöra. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, att vårdnadsbidraget 

upphör från 1 juli 2012. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till att vårdnadsbidraget inte ska upphöra, vilket tillstyrks av Christer 

Törnell (KD). 

 

Ordförande konstaterar att två förslag föreligger, Ewa Arvidssons (S) förslag och Anne Sörqvists (C) 

förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att arbetsutskottet har beslutat i 

enlighet med Ewa Arvidssons (S) förslag. 
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Forts KF § 89 

Forts KS § 116, KSAU § 76 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att vårdnadsbidraget upphör från  

1 juli 2012. 

 

Reservation: 

Anne Sörqvist (C) och Christer Törnell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar att vårdnadsbidraget inte ska upphöra, vilket tillstyrks av Ulf Hanstål (M) 

och Thomas Olson (FP). 

 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen utskottets förslag och Anne Sörqvists (C) 

yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att vårdnadsbidraget upphör från  

1 juli 2012. 

 

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

(FP) reserverar sig till förmån för Anne Sörqvists (C) yrkande. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 51-55. 

 

Olle Eriksson (S) och Tina Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag vilket tillstyrks av 

Thomas Olson (FP), Roger Magnusson (C), Inger Herfindal (KD), Barbro Gustafsson (M) 

 och Anne Sörqvist (C).. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar att ärendet återremitteras eftersom en preciserad utredning om ekonomiska 

konsekvenser saknas som inkluderar antalet barn och antalet förskoleplatser. 

 

Inlägg görs i ärendet av  Sven Callenberg (C), Laila Andrén (S), Tobias Holmberg (S) och Michael 

Karlsson (S). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att 3 förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag, Christer Törnells avslagsyrkande och Ulf Hanståls återremissyrkande. 
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Forts KF § 89 

 

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar att fullmäktige beslutat att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns: Den som vill att ärendet 

ska avgöras idag röstar ”Ja”. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avgavs 17  Ja-röster och 17 Nej-röster. En ledamot var ej 

närvarande. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 15 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet med hänvisning till att  

resultatet, 17 Nej-röster, är mer än 1/3 av de närvarande ledamöterna (minoritetsåterremiss)  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen eftersom en preciserad 

utredning om ekonomiska konsekvenser saknas som inkluderar antalet barn och antalet 

förskoleplatser. 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunstyrelsen



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-30 15(37) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 89 

 
Omröstningsresultat  
 

Ärende nr   7                 Rubrik:  Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag   

                             

 Ja=   Ärendet ska avgöras idag        

Nej=  Återremiss   

             

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)      x        

Sven Callenberg (C)         x    

Ann-Louise Svensson (C)           x  

Roger Magnusson (C )         x   

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)   Anette Andersson     x      

Olof Eriksson (S )      x       

Roger Carlsson (S)       x      

Britt-Marie Torevik (S)     x       

Barbro Gustafsson (M)             x    

Ulla Berne (M)   Barbro Spjuth (M)       x    

Ulf Hanstål (M)          x   

Tina Manner (S)            x   

Torbjörn Norén (S)  Göran Ekman (S)     x        

Barbro Axelsson (S)     x         

Tommy Lehrman (S)       x          

Patrik Sandvall (M)  Jörgen Eliasson (M)            x     

Johan Paulsson (M )           x  

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

 Tobias Holmberg             x          

Tina Carlsson (V)        x     

Jonatan Malm (MP)       x       

Pia Ingemarsson (MP) Birgit Karlsson (MP)       x        

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      

Summa antal röster   17              17    
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 90 

 

KS § 115 

KSAU § 75  Dnr 2012/135 

 

Hantering av skolhälsovårdsjournaler 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 4 april 2012, BUN § 26. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 2 mars 2012. 

 

Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. 

Efter år nio, år tio för berörda elever i särskolan, återsänds barnhälsovårdsjournalerna till 

barnhälsovården och arkiveras hos det landsting som senast lånade ut dem.  

 

Kommunen måste ta ställning till vilken information som skall överföras när en elev flyttar från en 

kommun till en annan. 

 

De former som står till buds är: 

 Lån av journal 

 Överlämnande av kopior av journal 

 Överlämnande av original 

 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta endast göras efter 

fullmäktigebeslut i den kommun som överlämnar journalen. Ett sådant beslut gäller endast för i 

kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 4 april 2012, BUN § 26, att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med Arkivlagen 15 § 2 stycket. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få överlämna 

skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 § 2 stycket. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få överlämna 

skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 § 2 stycket. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 56-59. 
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forts KF § 90 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

 

Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan 

myndighet i enlighet med Arkivlagen 15 § 2 stycket. 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Barn- och utbildningsnämnden



 Sammanträdesprotokoll  
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  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-30 18(37) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 91 

 

KS § 121 

KSAU § 81  Dnr 2012/127 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 – Samordningsförbundet Norra Dalsland 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 från Samordningsförbundet Norra Dalsland, 

inkommen 10 april 2012, behandlas. 

 

Samordningsförbundet Norra Dalsland arbetar med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

mellan Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmåls kommuner. 

 

Det redovisade resultatet uppgår till -287 000 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland 2011 och lägga densamma till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland 2011 och lägga densamma till handlingarna. 

 

Cecilia Gustafsson (S) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv. Under denna 

paragraf är därför Mikael Norén (S) justerare. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 60-89. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Norra 

Dalsland 2011 och lägga densamma till handlingarna. 

 

Jäv. 

 

Cecilia Gustafsson (S) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.  

 

____________________ 

Protokollsutdrag till: 

Samordningsförbundet Norra Dalsland
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KF § 92 

 

KS § 103 

KSAU § 62  dnr 2012/116 

 

Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2011 

 

Årsredovisning från Fyrbodals kommunalförbund, inkommen 23 mars 2012, behandlas. 

 

Förbundet arbetar främst med frågor som infrastruktur, entreprenörskap, kompetensutveckling, 

besöksnäring, marknadsföring och primärkommunalt samarbete. Årets resultat uppgår till  

294 159 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals 

kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals 

kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 90-148. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2011 för Fyrbodals kommunalförbund 

vad gäller Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

 

Fyrbodals kommunalförbund
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KF § 93 

 

KS § 104 

KSAU § 63  dnr 2012/116 

 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet gällande Fyrbodals kommunalförbund 2011 

 

Revisionsberättelse från Fyrbodals kommunalförbund, inkommen 23 mars 2012, behandlas. 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och skriver att den är upprättad i 

enlighet med den kommunala redovisningslagen. De tillstyrker också att förbundsdirektionen beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 

Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 2011, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av 

jäv. Under denna punkt tjänstgör Ewa Arvidsson (S) som ordförande. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för 

Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 2011, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 149-155. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för Fyrbodals 

kommunalförbund för räkenskapsåret 2011, vad gäller Åmåls kommuns del, samt lägger 

revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

Jäv 

Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av 

jäv.  

 

__________________ 

Protokollsutdrag till: 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KF § 94 
 

KS § 117 

KSAU § 77  Dnr 2011/389 

 

Motion från Patrik Sandvall (M) – En gemensam skolkatalog för alla grundskolor i Åmål  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 15 februari 2012, BUN § 17. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 25 januari 2012. 

3. Skrivelse från Natur och miljöskolan i Åmål AB, inkommen 24 februari 2012. 

4. Motion från Patrik Sandvall (M), inkommen 21 december 2011. 

 

Patrik Sandvall (M) har lämnat in en motion angående skolkataloger i Åmåls kommun där han 

föreslår att fullmäktige ska ge i uppdrag till berörd förvaltning att verka för att alla grundskolor i 

Åmål skall beredas möjlighet att vara med i samma skolfotokatalog. 

 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och barn- och 

utbildningsnämnden beslutade den 15 februari 2012, BUN § 17, att anse att motion angående 

skolkataloger i Åmåls kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800  

2 kap §§ 9-10. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun ska tillhandahålla förutsättningarna för en skolkatalog som är öppen för alla 

grundskoleelever inom kommunens geografiska område. Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Olof Eriksson (S) att motionen avslås med hänvisning till att 

skolkataloger i Åmåls kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap 

§§ 9-10.  

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar i tillägg till utskottets förslag: Detta tydliggör också den politiska 

inställning som kommunfullmäktige har till verksamheter drivna av andra huvudmän och samverkan 

med dessa. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag, Olof 

Eriksson (S) avslagsyrkande och Thomas Olsons (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer 

proposition på arbetsutskottets förslag och avslagsyrkandet och konstaterar kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Olof Eriksson (S) avslagsyrkande.  

 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer nedanstående omröstningsordning, som godkänns av 

kommunstyrelsen: 

Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. 

Den som bifaller Olof Eriksson (S) avslagsyrkande röstar nej. 
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Forts KF § 94 

Forts KS § 117 

 

Omröstningen genomförs med nedanstående resultat: 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Michael Norén S   Nej   

Olof Eriksson S   Nej   

Cecilia Gustafsson S   Nej   

Tina Carlsson V   Nej   

Birgit Karlsson MP   Nej   

Anne Sörqvist C Ja     

Sven Callenberg C Ja     

Ulf Hanstål M Ja     

Johan Paulsson M Ja     

Thomas Olson FP Ja     

Ewa Arvidsson S   Nej   

Summa   5 6 0 

 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med avslagsyrkande från Olof 

Eriksson (S). Ordföranden konstaterar vidare att tilläggsyrkandet från Thomas Olson (FP) därmed 

utgår från vidare behandling. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige föreslås att motionen avslås med hänvisning till att skolkataloger i Åmåls 

kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap §§ 9-10.  

 

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

(FP) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag och Thomas Olsons tilläggsyrkande. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 156-162. 

 

Olle Eriksson (S) och Tina Carlson (V)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

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

kommunfullmäktige har dock en positiv inställning till verksamheter drivna av andra huvudmän. 

Samverkan med dessa uppmuntras.  

 

Kurt Svensson (C) yrkar bifall till Thomas Olsons tilläggsyrkande. 

 

Inlägg i ärendet görs av Ulf Hanstål (M), och  Jonatan Malm (MP). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag och Thomas Olsons tilläggsyrkande. 
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Forts KF § 94 

 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Därefter ställer han proposition på Thomas Olsons tilläggsyrkande och konstaterar att fullmäktige 

beslutat avslå yrkandet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som vill att 

tilläggsyrkandet ska godkännas röstar ”Ja” och den som vill att det ska avslås röstar ”Nej” 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 16 Ja-röster, 17 Nej-röster och 1 avstår. En ledamot 

är frånvarande. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 24 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att skolkataloger i Åmåls 

kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap §§ 9-10.  

 

Reservation 

 

Mot detta beslut reserverar sig: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Lisbeth Karlsson (C), 

Sven Callenberg (C), Ann-Louise Svensson (C), Roger Magnusson (C), Barbro Gustafsson (M) 

Barbro Spjuth (M), Ulf Hanstål (M),  Johan Paulsson (M) Jörgen Eliasson (M), Thomas Olson (FP) 

Jan-Eric Thorin (FP), Christer Törnell (KD), Inger Herfindal (KD) och Leif Aronsson (C). 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Barn- och utbildningsnämnden 

-  Motionären Patrik Sandvall (M)
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forts KF § 94 

 

Omröstningsresultat 
 

Ärende nr  12                 Rubrik:  Motion – en gemensam skolkatalog för alla  

                                        grundskolor i Åmål – Patrik Sandvall (M)   

                             

 Ja=   Tilläggsyrkandet godkänns        

Nej=  Tilläggsyrkandet avslås   

             

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)          x   

Sven Callenberg (C)     x         

Ann-Louise Svensson (C)      x        

Roger Magnusson (C )    x        

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)   Anette Andersson          x  

Olof Eriksson (S )           x  

Roger Carlsson (S)           x   

Britt-Marie Torevik (S)         x   

Barbro Gustafsson (M)         x       

Ulla Berne (M)   Barbro Spjuth (M)  x         

Ulf Hanstål (M)     x        

Tina Manner (S)            x   

Torbjörn Norén (S)  Göran Ekman (S)           x   

Barbro Axelsson (S)           x   

Tommy Lehrman (S)               x   

Patrik Sandvall (M)  Jörgen Eliasson (M)         x         

Johan Paulsson (M )        x      

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

 Tobias Holmberg                   x    

Tina Carlsson (V)            x  

Jonatan Malm (MP)             x  

Pia Ingemarsson (MP) Birgit Karlsson (MP)                x 

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  

Summa antal röster   16              17   1 
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KF § 95 

 

KS § 118 

KSAU § 78  Dnr 2011/390 

 

Motion från Anne Sörqvist (C) – Skolkataloger i Åmåls kommun  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 15 februari 2012, BUN § 16. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 25 januari 2012. 

3. Skrivelse från Natur och miljöskolan i Åmål AB, inkommen 24 februari 2012. 

4. Motion från Anne Sörqvist (C), daterad 21 december 2011. 

 

Anne Sörqvist (C) har lämnat in en motion angående skolkataloger i Åmåls kommun där hon föreslår 

att Åmåls kommun ska bjuda in samtliga förskolor och grundskolor att delta i kommande 

skolkataloger. 

 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och barn- och 

utbildningsnämnden beslutade den 15 februari 2012, BUN § 16, att anse att motion angående 

skolkataloger i Åmåls kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800  

2 kap §§ 9-10. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun ska tillhandahålla förutsättningarna för en skolkatalog som är öppen för alla 

grundskoleelever inom kommunens geografiska område. Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Olof Eriksson (S) att motionen avslås med hänvisning till att 

skolkataloger i Åmåls kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap 

§§ 9-10.  

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Thomas Olson (FP) yrkar i tillägg till utskottets förslag: Detta tydliggör också den politiska 

inställning som kommunfullmäktige har till verksamheter drivna av andra huvudmän och samverkan 

med dessa. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag, Olof 

Eriksson (S) avslagsyrkande och Thomas Olsons (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer 

proposition på arbetsutskottets förslag och avslagsyrkandet och konstaterar kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Olof Eriksson (S) avslagsyrkande.  

 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer nedanstående omröstningsordning, som godkänns av 

kommunstyrelsen: 

Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. 

Den som bifaller Olof Eriksson (S) avslagsyrkande röstar nej. 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-30 26(37) 
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Forts KF § 95 

 

Forts KS § 118 

 

Omröstningen genomförs med nedanstående resultat: 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Michael Norén S   Nej   

Olof Eriksson S   Nej   

Cecilia Gustafsson S   Nej   

Tina Carlsson V   Nej   

Birgit Karlsson MP   Nej   

Anne Sörqvist C Ja     

Sven Callenberg C Ja     

Ulf Hanstål M Ja     

Johan Paulsson M Ja     

Thomas Olson FP Ja     

Ewa Arvidsson S   Nej   

Summa   5 6 0 

 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med avslagsyrkande från Olof 

Eriksson (S). Ordföranden konstaterar vidare att tilläggsyrkandet från Thomas Olson (FP) därmed 

utgår från vidare behandling. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige föreslås att motionen avslås med hänvisning till att skolkataloger i Åmåls 

kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap §§ 9-10.  

 

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

(FP) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag och Thomas Olsons tilläggsyrkande. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 163-169. 

 

Olle Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag (AU 2012-04-23, § 78) 

” Åmåls kommun ska tillhandahålla förutsättningarna för en skolkatalog som är öppen för alla 

grundskoleelever inom kommunens geografiska område. Därmed anses motionen besvarad” 

 

Ulf Hanstål(M), Thomas Olson (FP) och Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till Anne Sörqvists 

förslag 

 

Inlägg i ärendet görs av Tina Carlson (V). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger, kommunstyrelsens 

förslag och Anne Sörqvists förslag. 
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forts KF § 95 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Anne Sörqvists yrkande  röstar ”Nej” 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 16 Ja-röster, 16 Nej-röster och 2 avstår. En ledamot 

är frånvarande. 

 

Då röstresultatet blev oavgjort gäller ordförandens röst som utslagsröst och resultatet blir då 

 Ja, det vill säga bifall till kommunstyrelsens förslag.   

 

Fullständigt röstresultat se sidan 28 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat  i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att skolkataloger i Åmåls 

kommun inte är en politisk fråga med hänvisning till Skollag 2010:800 2 kap §§ 9-10.  

 

Reservation 

 

Mot detta beslut reserverar sig: Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Lisbeth Karlsson (C), 

Sven Callenberg (C), Ann-Louise Svensson (C), Roger Magnusson (C), Barbro Gustafsson (M) 

Barbro Spjuth (M), Ulf Hanstål (M),  Johan Paulsson (M) Jörgen Eliasson (M), Thomas Olson (FP) 

Jan-Eric Thorin (FP), Christer Törnell (KD), Inger Herfindal (KD) och Leif Aronsson (C). 

 

________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Motionären Anne Sörqvist 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan kl 21.15 – 21.25 
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forts KF § 95 

 
Omröstningsresultat 
 

Ärende nr  13                 Rubrik:  Motion – skolkataloger i Åmåls kommun –  

                                        – Anne Sörqvist (C)   

                             

 Ja=   kommunstyrelsens förslag        

Nej=  Anne Sörqvists yrkande   

             

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)      x        

Sven Callenberg (C)         x      

Ann-Louise Svensson (C)          x    

Roger Magnusson (C )        x     

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)   Anette Andersson     x         

Olof Eriksson (S )      x         

Roger Carlsson (S)       x        

Britt-Marie Torevik (S)     x         

Barbro Gustafsson (M)              x   

Ulla Berne (M)   Barbro Spjuth (M)        x    

Ulf Hanstål (M)          x   

Tina Manner (S)     x          

Torbjörn Norén (S)  Göran Ekman (S)     x          

Barbro Axelsson (S)     x         

Tommy Lehrman (S)       x            

Patrik Sandvall (M)  Jörgen Eliasson (M)            x      

Johan Paulsson (M )            x   

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

 Tobias Holmberg             x           

Tina Carlsson (V)        x        

Jonatan Malm (MP)                 x 

Pia Ingemarsson (MP) Birgit Karlsson (MP)                 x 

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       

Summa antal röster   16               16  2 
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KF § 96 

KS § 119 

KSAU § 79  Dnr 2011/388 

 

Motion från Patrik Sandvall (M) – Utredning av alternativ till förbränning och kompostering 

av biologiskt avfall  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden 20 mars 2012, Tfn § 23. 

2. Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardsson och renhållningschef 

Veronica Carlsson Ulff, daterad 7 februari 2012. 

3. Motion från Patrik Sandvall (M), inkommen 21 december 2011. 

 

Patrik Sandvall (M) har lämnat in en motion angående alternativ till förbränning och kompostering av 

biologiskt avfall. I motionen föreslås att kommunfullmäktige: 

 

1. Utreder alternativ till förbränning och kompostering av biologiskt avfall. 

2. Att i detta arbete kvantifiera nytta och kostnader för olika alternativ. 

3. Att genomföra de förändringar som utredningen finner lämpliga. 

 

Tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardsson och renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

redovisar i sin tjänsteskrivelse att teknik- och fritidsförvaltningen under 2012 kommer påbörja arbetet 

med att ta fram en gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrift för Säffle och Åmåls kommuner 

och att frågorna i ställd motion kommer att utredas under detta arbete. 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 20 mars 2012, Tfn § 23, att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till tillförordnad förvaltningschef Helen 

Halvardssons och renhållningschef Veronica Carlsson Ulffs tjänsteskrivelse. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till teknik- och fritidsnämndens förslag. 

 

Ordförande konstaterar att två förslag föreligger, Anne Sörqvists (C) förslag och Ewa Arvidssons (S) 

förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att arbetsutskottet har beslutat i 

enlighet med Ewa Arvidssons (S) förslag. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad med 

hänvisning till tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardssons och renhållningschef Veronica 

Carlsson Ulffs tjänsteskrivelse. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) bifall till motionen, vilket Thomas Olson (FP) 

och Ulf Hanstål (M) tillstyrker.  
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Forts KF § 96 

 

Forts KS § 119 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, nämligen utskottets förslag och Anne Sörqvists (C) 

yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad med 

hänvisning till tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardssons och renhållningschef Veronica 

Carlsson Ulffs tjänsteskrivelse. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 170-174. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar bifall till Patrik Sandvalls motion 

 

Roger Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Christer Törnell (KD). 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag och Ulf Hanståls yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Ulf Hanståls yrkande  röstar ”Nej” 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 17 Ja-röster och 16 Nej-röster. Två ledamöter 

är frånvarande. 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 31 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat  i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tillförordnad 

förvaltningschef Helen Halvardssons och renhållningschef Veronica Carlsson Ulffs tjänsteskrivelse. 

__________________ 

Protokollsutdrag till: 

Motionären Patrik Sandvall
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Forts KF § 96 

 
Omröstningsresultat 
 

Ärende nr  14                 Rubrik:  Utredning av alternativ till förbränning och kompostering av biologiskt  

                                        avfall  – Patrik Sandvall (M)   

                             

 Ja=      kommunstyrelsens förslag        

Nej=    Ulf Hanståls yrkande   

             

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Lisbeth Karlsson (C)            x   

Anne Sörqvist (C)          x  

Kurt Svensson (C)         x   

Michael Karlsson (S )   -----------------------               

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)   Anette Andersson     x         

Olof Eriksson (S )      x         

Roger Carlsson (S)       x        

Britt-Marie Torevik (S)     x         

Barbro Gustafsson (M)              x   

Ulla Berne (M)   Barbro Spjuth (M)        x    

Ulf Hanstål (M)          x   

Tina Manner (S)     x          

Torbjörn Norén (S)  Göran Ekman (S)     x          

Barbro Axelsson (S)     x         

Tommy Lehrman (S)       x            

Patrik Sandvall (M)  Jörgen Eliasson (M)            x      

Johan Paulsson (M )            x   

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

 Tobias Holmberg             x           

Tina Carlsson (V)        x        

Jonatan Malm (MP)       x            

Pia Ingemarsson (MP) Birgit Karlsson (MP)       x            

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       

Summa antal röster   17               16    
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KF § 97 

KS § 120 

KSAU § 80  Dnr 2011/79 

 

Motion från Patrik Sandvall (M) – Föreningsstöd baserat på nytta, inte kostnader 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, daterad 26 mars 2012. 

2. Motion från Patrik Sandvall (M), inkommen 22 februari 2011. 

 

Patrik Sandvall (M) har lämnat in en motion angående föreningsstöd. I motionen föreslås det att 

riktlinjer tas fram för föreningsstöd enbart baserat på nyttan för kommunen, utan hänsyn till 

föreningars kostnader, samt att en plan tas fram för övergången till det nya regelverket. 

 

Kulturchef Stefan Jacobson skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunen ger ekonomiskt stöd till lokalt 

verksamma föreningar, i första hand till föreningar med ungdomsverksamhet. I flera fall är detta 

kopplat till ekonomiskt stöd för drift och underhåll av de anläggningar där verksamheten bedrivs. 

Kulturchefen skriver vidare att det är mycket svårt att överblicka vilka konsekvenser motionärens 

förslag skulle innebära, exempelvis för kommunens totala kostnader för drift och underhåll för de 

aktuella anläggningarna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det är 

mycket svårt att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser motionärens förslag skulle innebära, 

exempelvis för kommunens totala kostnader för drift och underhåll för de aktuella anläggningarna. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det är 

mycket svårt att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser motionärens förslag skulle innebära, 

exempelvis för kommunens totala kostnader för drift och underhåll för de aktuella anläggningarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga  175-178. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det är mycket svårt att 

överblicka vilka ekonomiska konsekvenser motionärens förslag skulle innebära, exempelvis för 

kommunens totala kostnader för drift och underhåll för de aktuella anläggningarna. 

______________________ 

 Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären Patrik Sandvall   
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KF § 98 

KS § 113    KSAU § 73                                          Dnr 2011/220 

 

Medborgarförslag – tillgång till bredband för alla kommuninvånare till en rimlig kostnad  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från IT-chef Pontus Karlsson, daterad 22 mars 2012. 

2. Medborgarförslag från John Furukärn och Elisabeth Enger, inkommen 20 juni 2011. 

 

IT-chef Pontus Karlsson redogör för ärendet. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att alla kommunens invånare, även de som bor 

utanför tätorten, ska ha full tillgång till bredband för en rimlig kostnad. 

 

IT-chef Pontus Karlsson skriver i sin tjänsteskrivelse att Åmåls kommun sedan 2004 arbetat aktivt för 

att så många som möjligt ska ha tillgång till bredband. Han skriver vidare att den fortsatta 

utbyggnaden av bredband i kommunen i allt större utsträckning kommer ske med så kallad fiber, då 

det är den teknik som är framtidssäkrad och har bäst kapacitet. Detta är inget kommunalt projekt, utan 

projektet kräver att det finns aktiva fiberföreningar i kommunen för att en sådan utbyggnad ska kunna 

ske. Åmåls kommun kommer att informera om hur de här projekten kan drivas och kommunen 

hjälper också till med kartunderlag och fastighetsägarförteckningar för att fiberföreningar ska kunna 

bildas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarat i och med 

IT-chefens tjänsteskrivelse. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarat i och med 

IT-chefens tjänsteskrivelse. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 179-181. 

 

Inlägg i ärendet görs av Birgit Karlsson (MP), Lisbeth Karlsson (C), Ulf Hanstål (M), 

Kurt Svensson (C) och Sven Callenberg (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
Kommunfullmäktige beslutar att anse att medborgarförslaget är besvarat i och med IT-chefens 

tjänsteskrivelse. 

 

______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

John Furukärn och Elisabeth Enger
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KF § 99     2012/177 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – 

Pia Ingemarsson Wigh (MP) 

 

Pia Ingemarsson Wigh (MP) har i skrivelse, daterad 4 maj 2012, avsagt sig uppdraget som ledamot  

i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Pia Ingemarsson Wighs anhållan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning 

för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 

- Pia Ingemarsson Wigh 
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KF § 100     2012/184 

 

Inkommen motion 

 

Ordföranden meddelar att motion inkommit från Sven Callenberg (C) angående 

konsekvensutredning av kraven på avloppshanteringssystem på landsbygden och 

effekter av slutna kärl, bilaga ärende 18 A. 

 

Sven Callenberg presenterar sin motion. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

________________ 

 

Protokoll skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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KF § 101     Dnr 2012/195,  Dnr 2012/196 

 

Inkomna interpellationer 

 

Ordföranden meddelar att två interpellationer har inkommit. 

 

-  från Anne Sörqvist (C) ställd till kommunfullmäktiges ordförande Gustav Wennberg 

 angående uppföljning av planen för full delaktighet. Bilaga ärende 18 B 

 

- från Anne Sörqvist (C) ställd till kommunfullmäktiges ordförande Gustav Wennberg (S) och 

kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) angående utvärdering av den nya politiska 

organisationen, arbetet i de tre utskotten under kommunstyrelsen och effektiviteten i budgetprocessen. 

Bilaga ärende 18 C 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna tas upp vid kommande kommunfullmäktige- 

sammanträde. 

 

______________ 
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KF § 102 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal mm sedan föregående kommunfullmäktigemöte. 

 

Anne Sörqvist (C) informerar från möte med direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 

den 3 maj samt från träff med diplomering av Youth Embassador från Åmål. 

 

 

KF § 103 

 

Meddelanden 

 

Meddelas att Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkommit med protokoll, daterat 

15 maj 2012, angående inspektion, enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynder- 

skapsförordningen, hos överförmyndaren i Åmåls kommun. 

 

 

KF § 104 

 

Avslutning 

 

Ordföranden avtackar fastighetstekniker Nils-Eric Arnell som slutar sin anställning i kommunen 

och  förklarar därefter sammanträdet avslutat. 

 

 

___________________ 


