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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-19.50 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 27 juni 2012, kl 14.00  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 105-128 
Irene Larsson                                                                 Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Olle Eriksson                                                              Kurt Svensson 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-06-20 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-06-27 
Datum för 

anslags nedtagande 2012-07-19 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-06-20 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Karlsson (C) x      

Anne Sörqvist x     

Kurt Svensson (C) x       

Michael Karlsson (S ) x         

Ewa Arvidsson (S ) x      

Cecilia Gustafsson (S ) x    
Mikael Norén (S) x                    

Sven Callenberg (C) x        

Ann-Louise Svensson (C)   Thomas Fridlund (C) x    

Roger Magnusson(C) x       

Cajsa Branchetti Hallberg (S)    Göran Karlsson (S) x      
Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S) x    

Britt-Marie Torevik (S)   Göran Ekman (S) x    

Barbro Gustafsson (M) x          

Ulla Berne (M)  x       

Ulf Hanstål (M)   Barbro Spjuth (M) x  

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x        

Barbro Axelsson (S) x     
Tommy Lehrman (S)   Anette Andersson (S) x       

Patrik Sandvall (M)    -------------------     

Johan Paulsson (M) x        

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

Tobias Holmberg (S)   Hans Andersen (S) x 

Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V) x    

Jonatan Malm (MP)                    ---------------------     

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  
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KF § 105 

 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 106 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 107 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  Olle Eriksson (S) och  

Kurt Svensson (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 27 juni 2012, kl 14.00. 

 

KF § 108 

 

Dagordning 

 

Punkten 17 utgår då inga motioner, medborgarförslag,  interpellationer och frågor inkommit.   

 

Utsänd dagordning fastställes därmed. 

 

____________________ 
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KF § 109 

 

KS § 166 Dnr KS 2011/69 

 

Revidering av budget 2012 – remiss från fullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2012 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. (KF § 84) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 2012 års budget så att anslaget för 

överförmynderi, ansvar 13, verksamhet 131, tillskjuts 150 000 kronor och anslag för 

kommunrevision, ansvar 12, verksamhet 121, tillskjuts 50 000 kronor. Finansiering sker från årets 

resultat. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 

 

Michael Karlsson (S) och Leif Aronsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera 2012 års budget så att anslaget för överförmynderi, ansvar 

13, verksamhet 131, tillskjuts 150 000 kronor och anslag för kommunrevision, ansvar 12, verksamhet 

121, tillskjuts 50 000 kronor. Finansiering sker från årets resultat. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Ekonomienheten 

- Överförmyndaren 

- Revisionen 
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KF § 110 

 

KS § 170 Dnr KS 2012/202 

 

Extra anslag till investering vid Högheden under 2012 

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Svante Melander från 4 juni 2012 behandlas. 

 

Åmåls kommun äger Höghedens slalomanläggning. Höghedens kompressorer är trasiga och behöver 

bytas för att anläggningen ska kunna vara öppen under vintersäsongen 2012/13 och framåt. 

Kompressorena används vid snöläggning och är från 1950-talet. 

 

I samband med detta föreslås att ägarförhållandena mellan kommunen och Höghedens slalomklubb 

reds ut. I dagsläget äger kommunen anläggningen och slalomklubben äger vissa inventarier, 

exempelvis snökanoner. De blandade ägarförhållandena komplicerar för både kommunen och klubben 

vid exempelvis försäkringar, investeringar och eventuella förändringar i driften. 

 

En muntlig överenskommelse har gjort med klubben att om kommunen investerar 650 000  kronor i 

kompressorer ska de inventarier som ägs av klubben (med ett fåtal undantag som exempelvis skidor 

och pistmaskin) övergå i kommunalt ägande. Det bokförda värdet av dessa inventarier är 1,2 miljoner 

kronor.  

 

Tillväxtutskottet har gett ett uppdrag till teknik- och fritidsnämnden att inför en eventuell försäljning  

av Högheden utreda och redovisa samtliga avtal och utfästelser som nämnden eller dess företrädare 

upprättat gentemot arrendatorn och andra aktörer på fastigheten.(8 november 2011 TU § 197). I och 

med överenskommelsen med klubben är detta inte längre aktuellt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta: 

1. Investeringsanslag på 650 000 kronor för kompressorer vid Höghedens slalomanläggning 

godkänns. 

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta förslag till avtal mellan kommunen och Höghedens 

slalomklubb avseende ägarförhållanden. 

 

3. Tillväxtutskottets uppdrag från 8 november 2011 TU § 197 upphävs. 

 

4. Beslutet fattas under förutsättning att Höghedens Slalomklubbs styrelse ställer sig bakom 

överenskommelsen. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2-4 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda förutsättningarna för ändrade 

ägarförhållanden med anledning av nya uppgifter som inkommit. 
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Forts KF § 110 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, kommunstyrelsens förslag och Michael 

Karlssons återremissyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att fullmäktige beslutat att 

återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda 

förutsättningarna för ändrade ägarförhållanden med anledning av nya uppgifter som inkommit. 

 

___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunchefen 
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KF § 111 

 

KS § 144 

KSAU § 96  dnr KS 2011/69  

 

Ändring av investeringsanslag till KS-salen att gälla även päronsalen 

 

I 2012 års investeringsbudget finns 350 000 kronor avsatta för renovering av KS-salen (ansvar 2100, 

verksamhet 1021, projekt 9256). Renovering har pågått under våren och vissa åtgärder kvarstår att 

göra. 

 

Förvaltningen bedömer att de investeringar som gjorts/planeras i KS-salen inte kommer att ta hela 

anslaget på 350 000 kronor i anspråk. Därför föreslås att kvarstående anslag används till renovering 

och uppgradering av teknik i päronsalen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 2012 års investeringsanslag för 

renovering av KS-salen (ansvar 2100, verksamhet 1021, projekt 9256) även får användas till 

renovering och uppgradering av teknik i päronsalen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 2012 års investeringsanslag för 

renovering av KS-salen (ansvar 2100, verksamhet 1021, projekt 9256) även får användas till 

renovering och uppgradering av teknik i päronsalen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 5. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 2012 års investeringsanslag för renovering av KS-salen 

(ansvar 2100, verksamhet 1021, projekt 9256) även får användas till renovering och uppgradering av 

teknik i Päronsalen. 

______________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Ekonomienheten 

Kanslichefen
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KF § 112 
 

KS § 154 

TU § 90 dnr 2010/243 

 

Antagande av detaljplan för del av Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från planingenjör Laila Nilsson från 8 maj 2012 

2. Utställningsutlåtande, daterat 27 april 2012. 

3. Antagandehandling, daterad 27 april 2012. 

 

Detaljplanen för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg har varit utställd enligt plan- och bygglagen 

under tiden 13 juni till 8 juni 2011. Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter till avstyckning av 

nya tomter för bostadsändamål. Planen möjliggör 32 nya tomter. Inför antagandeskedet har 

planhandlingarna reviderats och kompletterats i enlighet med utställningsutlåtandet.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta antagandehandlingen avseende detaljplan för 

del av Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

 Utställningsutlåtande, daterat 27 april 2012, godkänns. 

 

 Antagandehandling, daterad 27 april 2012, godkänns. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

___________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras att utställningstiden felaktigt angivits som 13 juni till 8 juni i 

tillväxtutskottets protokoll. Den korrekta tiden är 13 juni till 8 augusti 2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta antagandehandlingen avseende detaljplan för 

del av Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

 Utställningsutlåtande, daterat 27 april 2012, godkänns. 

 

 Antagandehandling, daterad 27 april 2012, godkänns. 

______________________ 
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forts KF § 112 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 6-72. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i 

Tössebäcken enligt antagandehandlingen. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Planerings- infrastruktur- och näringslivsenheten 

Planingenjör Laila Nilsson
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KF § 113 

KS § 155 

TU § 91  dnr KS 2012/174 

 

Försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:38, förrådsbyggnad i Tösse 

 

Tjänsteskrivelse från räddningschef Fredrik Gustavsson från 14 maj 2012 behandlas. 

 

Räddningstjänstens förråd i Tösse har tidigare inhyst det material som kommunen förvarat för höjd 

beredskap. Då materialen i allt större utsträckning avyttras av staten bör en förändring och anpassning 

av förrådsförhållandet ske. Kvarvarande material kan rymmas i de förråd som idag finns vid 

räddningstjänstens lokaler på Nygårdsvägen, dessa är dock i kraftigt behov av upprustning. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Gustavsberg 1:38.  

 

2. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten ges i uppdrag att handa försäljningen. 

 

3. Intäkter från försäljningen används till renovering/nybyggnation av förrådslokaler vid 

brandstationen.  

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att den tredje punkten i arbetsutskottets förslag stryks. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och 

tilläggsyrkande från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter 

proposition på tilläggsyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta 

också. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Gustavsberg 1:38.  

 

2. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten ges i uppdrag att handa försäljningen. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 73-74. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Gustavsberg 1:38.  

2   Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten ges i uppdrag att handha försäljningen 

______________________ 

Protokollsutdrag till: 

Räddningschefen 

Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten 
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KF § 114 

 

KS § 149 

KSAU § 101   Dnr 2011/175 

 

Koppeltvång på hundar i Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 februari 2012, Tfnau § 10. 

2. Tjänsteskrivelse från fritidschef Inge Larsson och gatuchef Niklas Ekberg, daterad  

2 januari 2012. 

3. Karta över Åmåls centrum, Koppeltvång för hundar, avgränsat område 

4. Skrivelse från medborgare, inkommen 14 maj 2012. 

 

Fritidschef Inge Larsson redogör för ärendet. 

 

Förre ordföranden i Åmåls samhällsbyggnadsnämnd Thomas Olson (FP) har i ett tidigare ärende 

föreslagit att koppeltvång ska råda på offentlig plats inom detaljplanelagt område.  

 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade att föreslå att Åmåls kommun gör ett tillägg i den 

lokala ordningsstadgan och inför koppeltvång i centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området 

som benämns Sjukhusparken. 

 

En skrivelse har också inkommit från en medborgare som menar att ett införande av koppeltvång inte 

kommer att respekteras av de hundägare som redan idag missköter sig. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige gör ett tillägg i den lokala ordningsstadgan och 

inför koppeltvång i centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området som benämns 

Sjukhusparken (enligt bilagd karta). 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Johan Paulsson (M) avslag på den föreslagna ändringen i den 

lokala ordningsstadgan.  

 

Christer Törnell (KD) och Thomas Olson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och ett 

avslagsyrkande från Johan Paulsson (M). Ordföranden ställer proposition på arbetskottets förslag och 

avslagsyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige gör ett tillägg i den lokala ordningsstadgan och 

inför koppeltvång i centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området som benämns 

Sjukhusparken (enligt bilagd karta). 
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Forts KS § 149 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Johan Paulsson (M) och Ulf Hanstål (M). 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 75-80 + sep karta. 

 

Michael Karlsson (S),  Thomas Olson (FP) och Inger Herfindal (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag 

 

Barbro Spjuth (M), med tillstyrkan av  Jan-Eric Thorin (FP), Barbro Gustafsson (M) och Ulla Berne 

(M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: 

kommunstyrelsens förslag och Barbro Spjuths avslagsyrkande av kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att fullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i den lokala ordningsstadgan och införa koppeltvång i 

centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området som benämns Sjukhusparken (enligt karta i 

bilagorna). 

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig: Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Barbro Gustafsson (M), 

Johan Paulsson (M) och Jan-Eric Thorin (FP). 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Teknik- o fritidsnämnden Säffle-Åmål 

-  Länsstyrelsen 
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KF § 115 

 

KS § 150 

KSAU § 102   Dnr 2012/172 

 

Revidering av PA-konceptet Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun 

 

Skrivelse från personalenheten, inkommen 18 maj 2012, behandlas. 

 

PA-konceptet Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun är avsett som ett verktyg för alla som arbetar 

med rekrytering. Konceptet ska utgöra ett stöd och en handledning för chefer, fackliga företrädare och 

övriga som medverkar i rekryteringsprocessen, men ska även ses som en information till alla 

arbetstagare i kommunen. Allt rekryteringsarbete ska präglas av respekt för den arbetssökande och 

konceptet ska skapa förutsättningar för en lyckad rekrytering. 

 

PA-konceptet är antaget av kommunfullmäktige 2006. Nu föreslås att dokumentet är revideras utifrån 

förändringar i lagar och avtal. Dokumentet har ett antal bilagor, men dessa fastställs inte politiskt 

eftersom de ska kunna revideras löpande av personalenheten. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Dokumentet revideras redaktionellt utifrån arbetsutskottets synpunkter och överlämnas till 

kommunstyrelsen.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 

Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun.  

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Johan Paulsson (M) i tillägg att ändring görs på dokumentets 

åttonde sida, under rubriken referenser, punkt 2 så att ordalydelsen blir Referenser får endast tas hos 

personer som den arbetssökande har angivit i sin ansökan eller uppgivit/medgivit vid intervjun. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Johan Paulssons (M) yrkande. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och 

tilläggsyrkande från Johan Paulsson (M). Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter 

proposition på tilläggsyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta 

också. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ändring görs på dokumentets åttonde sida, under rubriken referenser, punkt 2 så att ordalydelsen blir 

Referenser får endast tas hos personer som den arbetssökande har angivit i sin ansökan eller 

uppgivit/medgivit vid intervjun. Därefter överlämnas dokumentet till fullmäktige. 
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forts KF § 115 

forts KS §  150 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 

Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 81-91. 

 

 Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det reviderade PA-konceptet Rekryteringsprocessen i 

Åmåls kommun.  

______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 15(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 116 

 

KS § 145 

KSAU § 97   Dnr 2012/164 

 

Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2011 

 

Årsredovisning från Dalslandskommunernas kommunalförbund, inkommen 10 maj 2012, behandlas. 

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund arbetar bland annat med frågor som rör miljö, inköp, 

hållbar utveckling, energi- och klimatrådgivning och samarbete och samverkan mellan kommunerna 

och med andra externa aktörer. Årets resultat uppgår till 172 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 92-141. 

 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas 

kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 16(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 117 

KS § 146 

KSAU § 98   Dnr 2012/164 

 

Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2011 

 

Årsredovisning från Dalslandskommunernas kommunalförbund, inkommen 10 maj 2012, behandlas. 

 

Revisorerna bedömer att förbundsdirektionen har god styrning och kontroll över både verksamhet och 

ekonomi och att förbundet under 2011 har förbättrat rutinerna för intern kontroll inom sin verksamhet. 

Vidare tillstyrker man att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja 

ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 

räkenskapsåret 2011, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Under denna parargraf är 

Ewa Arvidsson (S) ordförande. 

______________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja 

ansvarsfrihet till förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 

räkenskapsåret 2011, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Michael Karlsson (S), Cecilia Gustafsson (S), Birgit Karlsson (MP) och Ulf Hanstål (M) deltar inte i 

behandlingen av ärendet på grund av jäv. Under denna parargraf är Ewa Arvidsson (S) ordförande. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 142-143. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja ansvarsfrihet till 

förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för räkenskapsåret 2011, vad 

gäller Åmåls kommuns del. 

 

Jäv 

 

Vid behandlingen av detta ärende deltar inte Michael Karlsson (S), Cecilia Gustafsson (S) och 

Anne Sörqvist (C) på grund av jäv. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 17(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 118 

 

KS § 172  Dnr KS 2007/201, 2012/207 

 

Utträde ur Teknikcollege Fyrbodal 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett teknikcollege (29 april 2008 KF § 90) och med 

hänvisning till detta ansökte kommunen om medlemskap i Teknikcollege Fyrbodal. Direktionen för 

Fyrbodals kommunalförbund har beslutat att bifalla begäran (12 februari 2009 § 12). 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson meddelar att det inte längre finns någon behov av att vara medlem i 

teknikcollege Fyrbodal eftersom samarbete inletts med Säffle kommun om teknikcollege. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära utträde ur teknikcollege Fyrbodal. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 144-145. 

 

Olle Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att begära utträde ur Teknikcollege Fyrbodal. 

___________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Teknikcollege Fyrbodal, Fyrbodals kommunalförbund 

Barn- och utbildningsnämnden 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 18(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 119 

 

KS § 168 Dnr KS 2012/208 

 

Information om budgetprocessen 

 

Förslag till tidsplan för ekonomi- och styrprocessen från controller Stina Jonason behandlas.  

 

Controller Stina Jonason redogör för den tidsplan som föreslås för budgetprocessen 2013. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Dokumentet revideras avseende antagande av preliminära ramar i september och överlämnas 

till kommunfullmäktige.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 146-148. 

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S) och Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

____________________



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 19(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 120 

 

KS § 167 Dnr KS 2012/198 

 

Revisionsplan för år 2012 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Kommunrevisionen från 19 april 2012 

2. Revisionsplan från 10 april 2012 

 

Revisorerna har efter bedömningar av risk och väsentlighet lagt fast en revisionsplan för år 2012. 

Revisorerna prioriterar exempelvis att under 2012 granska lika tillgång och lika utbildning, rektorer 

och förskolechefers ledning av verksamheten samt överförmynderiverksamheten.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

___________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 149-165. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

 

Kommunrevisionen



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 20(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 121 

 

KS § 147 

KSAU § 99   Dnr 2010/409 

 

Motion från Jan-Eric Thorin (FP) – Röjning av parkeringsplats mitt emot före detta Nordverk  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden 17 april 2012, Tfn § 41. 

2. Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg, daterad 10 april 2012. 

3. Motion från Jan-Eric Thorin (FP), daterad  6 december 2010.  

 

Jan-Eric Thorin (FP) hemställer i sin motion att området mitt emot före detta Nordverk i Åmål blir 

sanerat och eventuellt åtgärdat för att förhindra fortsatt avstjälpning av skrot. 

 

På området som är kommunal mark finns det bland annat ett antal bilar, husvagnar och en större båt 

nedställda, utöver detta fanns det även en del högar med gamla schaktmassor på platsen. Gatuchef 

Niklas Ekberg skriver i sin tjänsteskrivelse att teknik- och fritidsförvaltningen nu har lyckats få bort 

alla bilar från platsen, att kvarvarande husvagnar körs bort för skrotning och att kvarvarande båt 

kommer att flyttas av ägaren. Högar med schaktmassor är borttagna eller på väg att tas bort och då 

kommer även ytan att jämnas av. 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 166-170. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

-  Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

-  Motionären Jan-Eric Thorin (FP)



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 21(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 122     Dnr 2012/195 

 

Svar på interpellation om uppföljning av planen för full delaktighet 

ställd till kommunfullmäktiges ordförande  

 

Anne Sörqvist (C) hade den 30 maj 2012 inlämnat interpellation ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande angående uppföljning av planen för full delaktighet. Interpellationen hade anmälts vid 

fullmäktiges möte den 30 maj 2012, KF § 101. Bilaga 171. 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunfullmäktiges ordförande Gustav Wennberg (S) 

och delats ut vid dagens möte, bilaga ärende 14 sida 171 A. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Anne Sörqvist  (C), Gustav Wennberg (S), Barbro Gustafsson 

(M), Michael Karlsson (S) och Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret till 

handlingarna. 

 

___________________



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 22(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 123     Dnr 2012/196 

 

Svar på interpellation om utvärdering av den nya politiska organisationen, arbetet i utskotten 

och effektiviteten i budgetprocessen – ställd till kommunstyrelsens ordförande och 

kommunfullmäktiges ordförande 
 

 Anne Sörqvist (C) hade den 30 maj 2012 inlämnat interpellation ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande och kommunstyrelsens ordförande angående utvärdering av den nya politiska 

organisationen, arbetet i utskotten och effektiviteten i budgetprocessen.. Interpellationen hade anmälts 

vid fullmäktiges möte den 30 maj 2012, KF § 101. Bilaga 172. 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunfullmäktiges ordförande Gustav Wennberg (S) 

och kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och hade detta delats ut vid dagens möte, 

bilaga ärende 15 sida 172 A. 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Anne Sörqvist  (C),  Michael Karlsson (S) och Christer 

Törnell (KD). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret till 

handlingarna. 

 

___________________



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 23(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 124     Dnr 2012/206 

 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Birgitta Kullvén (SD) 

 

Birgitta Kullvén (SD) har i skrivelse, daterad 4 juni 2012, avsagt sig uppdraget som ledamot  

i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Birgitta Kullvéns anhållan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning 

för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Länsstyrelsen 

- Birgitta Kullvén 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 24(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 125     Dnr 2012/225 

 

Inkommen motion 

 

Under fullmäktiges möte inlämnas motion av Inger Herfindal (KD) och Christer Törnell (KD). 

Ordföranden frågar fullmäktige om denna kan tas upp till behandling vid dagens möte, vilket 

fullmäktige medger, och behandlas då som ärende 17. (Bilaga ärende 17, sidan 173) 

 

Inger Herfindal presenterar motionen som handlar om att kommunen undersöker möjligheten att 

upplåta ett inhägnat och centralt område i tätorten för rastning av hundar. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

______________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsen 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-20 25(25) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 126 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

Cecilia Gustafsson (S) informerar från senaste möte med Dalslandskommunernas kommunal- 

förbund den 7 juni och Anne Sörqvist (C) informerar från mötet med Fyrbodals kommunalförbund 

den 14 juni i Uddevalla. 

 

KF §  127 

 

Meddelanden 

 

Informeras om beslut från länsstyrelsen daterat 2012-06-05, enligt vilket beslut länsstyrelsen avslagit 

överklagandena av kommunfullmäktiges beslut, 2012-01-25, KF § 9, om antagande av detaljplan 

för del av fastigheten Åmål 2:1 Måkeberg och Norra Hamnplan. 

 

KF § 128 

 

Avslutning 

 

Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän och tillönskar alla en trevlig sommar samt 

förklarar mötet avslutat. 

 

_______________ 

 


