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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                   18.30-20.00 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

T f kommunchef Jeanette Lämmel 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 3 oktober  2012, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 129-164 
Irene Larsson                                                Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Roger Carlson                                               Anne Sörqvist 

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-09-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-10-03 
Datum för 

anslags nedtagande 2012-10-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 

Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-09-26 

 

Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Lisbeth Vestlund (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)     Magnus Andersson (C), fr o m § 133    x  

Roger Magnusson(C)   ------------------               

Cajsa Branchetti Hallberg (S)    Göran Ekman (S) x     

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S) x    

Britt-Marie Torevik (S) x     

Barbro Gustafsson (M) x          

Ulla Berne (M)  x       

Ulf Hanstål (M) x    

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x        

Barbro Axelsson (S)   Anette Andersson (S) x    

Tommy Lehrman (S) x           

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M) x   

Johan Paulsson (M) x        

Vakant  (SD)   ---------------------     

Tobias Holmberg (S)   Pertti Rolöf (S) x    

Tina Carlson (V)   Christina Wallin (V) x    

Jonatan Malm (MP)                  x        

Birgit Karlsson (MP) x      

Inger Herfindal (KD x             

Christer Törnell (KD) x     

Jan-Eric Thorin (FP) x      

Thomas Olson (FP)   Gun-Britt Larsson (FP) x    

Leif Aronsson (C)   -----------------------      

Laila Andrén (S) x         

Gustav Wennberg (S)          x 
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KF § 129 

 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 130 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 131 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roger Carlson (S) och  

Anne Sörqvist (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 3 oktober 2012, kl 14.00. 

 

KF § 132 

 

Dagordning 

 

Ordföranden meddelar att under ärende 2 deltar ekonomichef Patrik Eurenius och 

kommunrevisionens ordförande Bengt Hansson. 

 

I ärende 6 har en extra handling delats ut vid dagens möte. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om en avsägelse som inkommit från Ann-Louise Svensson (C) 

kan behandlas vid dagens möte, vilket fullmäktige medger. Denna behandlas då som ärende 24 B.   

 

Fyra medborgarförslag har inkommit och behandlas dessa under ärende 25, samt har också skickats 

ut i handlingarna. 

 

Två interpellationer har inkommit till dagens möte samt delats ut till mötet och behandlas dessa under 

ärende 25. 

 

Anne Sörqvist (C) frågar fullmäktige om fyllnadsval kan göras vid dagens möte för Roger Magnusson 

(C) avseende ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen,  

efter att hans avsägelse har behandlats, vilket fullmäktige medger.  

 

Utsänd dagordning fastställes med dessa kompletteringar. 
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KF § 133 

 

KS § 208 

KSAU § 146  dnr KS 2012/267 

 

Ekonomisk prognos per juni 2012 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 16 augusti 2012, behandlas.  

 

Fastställd budget för år 2012 redovisar ett överskott på 3 736 000 kronor. Prognosen redovisar att 

årets resultat blir 16 660 000 kronor bättre än budget, det vill säga att årets resultat prognostiseras till 

ett överskott på 20 396 000 kronor. 

 

Prognosen redovisar ett budgetunderskott på 7 769 000 kronor för nämnderna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte konstateras ett fel arbetsutskottets protokoll. Det korrekta uppgifterna är 

att prognosen redovisar ett budgetöverskott på 7 769 000 kronor för nämnderna, inklusive 

finansförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-13. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

_________________
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KF § 134 

 

KS § 209 

KSAU § 147  dnr KS 2012/283 

 

Delårsrapport för Åmåls kommun 

 

Delårsrapport för första halvåret av 2012 behandlas, daterad 28 augusti 2012.  

 

Av delårsrapporten framkommer bland annat att det ekonomiska resultatet för årets första sex 

månader år 2012 uppgick till plus 13,9 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 

minus 10 miljoner kronor. Motsvarande period under år 2011 var resultatet minus 3,4 miljoner 

kronor.   

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Cecilia Gustafsson (S) att redaktionella ändringar görs i 

dokumentets sida 18 avseende deltagande parter i Work Factory och Samordningsförbundet innan 

dokumentet behandlas av fullmäktige.  

 

Dessutom yrkar Ewa Arvidsson (S) att en mer specificerad redovisning av kommunens 

personalstatus, bland annat en jämförelse över åren gällande antalet årsarbetare, ska lämnas till 

kommunstyrelsen under hösten. 

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag inklusive yrkande från Cecilia Gustafsson 

och Ewa Arvidsson (S) och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dessa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 Redaktionella förändringar ska göras i dokumentet innan det överlämnas till fullmäktige.  

 

 En mer specificerad redovisning av kommunens personalstatus, bland annat en jämförelse 

över åren gällande antalet årsarbetare, ska lämnas till kommunstyrelsen under hösten.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 14-55. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius redovisar delårsrapporten och utfallet av budgeten per juni 2012. 
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Forts KF § 134 

 

Revisionens ordförande Bengt Hansson (C) redovisar kommunrevisionens yttrande över 

halvårsrapporten. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till godkännande av delårsrapporten. 

 

Inlägg görs av Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

_______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- ekonomienheten 
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KF § 135 

 

KS § 215 

TU § 132  dnr KS 2012/268 

 

Förändring av avkastningskrav för Åmåls kommunfastigheter AB 

 

Skrivelse från styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB från 6 augusti 2012 behandlas. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om avkastningskrav för Åmåls kommunfastigheter AB. Styrelsen 

för bolaget vill nu att avkastningskraven ska ses som genomsnittliga avkastningskrav över tid, under 

löpande femårsperioder. På så sätt kan en bättre långsiktig planering ske. Exempelvis behöver de 

extra kostnader som en snörik och kall vinter medför inte påverka underhållsplaner eller möjligheten 

att genomföra oförutsedda hyresgästanpassningar, som hyresgäster behöver för att utveckla sin 

verksamhet.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera avkastningskraven för Åmåls 

kommunfastigheter, så att avkastningskraven istället är genomsnittliga avkastningskrav över löpande 

femårsperiod.  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) att de genomsnittliga avkastningskraven 

istället ska löpa över en treårsperiod.  

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, nämligen förslag från arbetsutskottet och yrkande 

från Thomas Olson (FP). Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslag från arbetsutskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera avkastningskraven för Åmåls 

kommunfastigheter, så att avkastningskraven istället är genomsnittliga avkastningskrav över löpande 

femårsperiod.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 56-59. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera avkastningskraven för Åmåls kommunfastigheter, så att 

avkastningskraven istället är genomsnittliga avkastningskrav över löpande femårsperiod.  

______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 
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KF § 136 

 

KS § 178 

KSAU § 118     2012/124 

 

Ansökan om driftsbidrag 2012 för Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, dateras 23 april 2012 

2. Ansökan från Fengersfors Folkets Hus, daterad 28 mars 2012  

 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus har inkommit med ansökan om driftsbidrag för verksamhetsåret 

202. Föreningen ansöker om ett bidrag uppgående till 50 000 kronor. 

 

Ekonomichef Patrik Eurenius skriver i sin tjänsteskrivelse att bidragsansökan inte följer reglementet 

för underskottsbidrag till lokalhållande föreningar. Reglementet säger att en förening som ansöker om 

förskott på underskottsbidrag ska ansöka om detta senast den 10 oktober året före verksamhetsåret. 

Om ansökan inkommit i rätt tid skulle även en beloppsjustering behöva göras, då reglementet anger 

att bidrag kan lämnas med upp till 75 % av det av kommunen godkända budgeterade underskottet. I 

föreningens budget för 2012 beräknar man att underskottet kommer att uppgå till 48 0000 kronor och 

75 % av denna summa bli 36 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens  

 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar avsteg från reglementet för 

underskottsbidrag för lokalhållande föreningar, så att bidrag om 36 000 kronor kan beviljas. 

Bidraget finansieras ur anslaget för bidrag till föreningar, KS, ansvar 2103, verksamhet 1024. 

 

2. Dock uppmanas Föreningen Folkets Hus att fortsättningsvis inkomma med eventuella 

framtida ansökningar i enlighet med reglementet.  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar avsteg från reglementet för 

underskottsbidrag för lokalhållande föreningar, så att bidrag om 36 000 kronor kan beviljas. 

Bidraget finansieras ur anslaget för bidrag till föreningar, KS, ansvar 2103, verksamhet 1024. 

 

2. Dock uppmanas Föreningen Folkets Hus att fortsättningsvis inkomma med eventuella 

framtida ansökningar i enlighet med reglementet.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 60-67. 
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Forts KF § 136 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

1 Kommunfullmäktige beviljar avsteg från reglementet för underskottsbidrag för lokalhållande  

      föreningar, så att bidrag om 36 000 kronor kan beviljas. Bidraget finansieras ur anslaget för 

      bidrag till föreningar, KS, ansvar 2103, verksamhet 1024. 

 

2   Dock uppmanas Föreningen Folkets Hus att fortsättningsvis inkomma med eventuella framtida  

     ansökningar i enlighet med reglementet.  

 

_____________ 

 

Protokollsutdrag skickas  till: 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus 

Ekonomienheten 
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KF § 137 

 

KS § 187 

KSAU § 131  dnr KS 2012/238 

 

Underskottsbidrag till Mo Byggnadsförening 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad juni 2012. 

2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 19 juli 2012. 

3. Ansökan från Mo byggnadsförening, inkommen 28 juni 2012.  

 

Föreningen Mo byggnadsförening har inkommit med en ansökan om underskottsbidrag för 

verksamhetsåret 2011. Föreningen ansöker om ett bidrag uppgående till 3 896 kronor. Därutöver 

ansöker föreningen om ett förskott på underskottsbidrag för verksamhetsåret 2012. Beloppet som 

föreningen önskar få utbetalt i förskott uppgår till 20 000 kronor.  

 

Ekonomichefen skriver i sin tjänsteskrivelse att bidragsansökan följer reglementet för 

underskottsbidrag till lokalhållande föreningar, gällande den del av ansökan som avser 

underskottsbidrag för verksamhetsår 2011. Enligt nämnt reglementet ska en förening som ansöker om 

förskott på underskottsbidrag ansöka senast 10 oktober, året före verksamhetsåret. Ansökan från 

föreningen inkom den 28 juni 2012. Ekonomichefen anser därför inte att reglemente följts. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Underskottsbidrag till Mo byggnadsförening bevilja för verksamhetsåret 2011 med beloppet 

3 896 kronor. 

2. Avsteg från reglementet för underskottsbidrag till lokalhållande föreningar beviljas, så att 

bidrag om 20 000 kronor kan utbetalas. Bidraget finansieras ur anslaget för Bidrag till 

föreningar, KS, Ansvar 2103, Verksamhet 1024. 

 

Vidare uppdras ekonomienheten att informera samtliga lokalhållande föreningar att inga undantag 

fortsättningsvis kommer att göras. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Underskottsbidrag till Mo byggnadsförening bevilja för verksamhetsåret 2011 med beloppet 

3 896 kronor. 

2. Avsteg från reglementet för underskottsbidrag till lokalhållande föreningar beviljas, så att 

bidrag om 20 000 kronor kan utbetalas. Bidraget finansieras ur anslaget för Bidrag till 

föreningar, KS, Ansvar 2103, Verksamhet 1024. 
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Forts KF § 137 

Forts KS § 187 

 

Vidare uppdras ekonomienheten att informera samtliga lokalhållande föreningar att inga undantag 

fortsättningsvis kommer att göras. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 68-72. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT   

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1     Underskottsbidrag till Mo byggnadsförening beviljas för verksamhetsåret 2011 med beloppet  

       3 896 kronor. 

2     Avsteg från reglementet för underskottsbidrag till lokalhållande föreningar beviljas, så att  

       bidrag om 20 000 kronor kan utbetalas. Bidraget finansieras ur anslaget för Bidrag till 

       föreningar, KS, Ansvar 2103, Verksamhet 1024. 

 

 _______________________  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Mo byggnadsförening 

- Ekonomienheten 

- Ekonomichefen 
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KF § 138 

 

KS § 194 

TU § 120 dnr KS 2012/202 

 

Investering i kompressorer vid Höghedens slalomanläggning 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunfullmäktige 20 juni 2012 KF § 110 

2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 8 augusti 2012 

 

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 snöanläggning 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. 

 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för 

ändrade ägarförhållanden med anledning av nya uppgifter som inkommit. (20 juni 2012 KF § 110). 

Ekonomichefen skriver att Riksidrottsförbundet har meddelat att det är tillåtet med en överföring av 

ägandet, så länge som föreningen har ett långt hyreskontrakt. Därför förslås att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med förslag från kommunstyrelsen § 170. 

 

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. 

___________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-26 13(50) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 138,  Forts KS § 194 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Sven Callenberg (C) att punkt 2 ändras till:  Kommunchefen ges i 

uppdrag att till fullmäktiges septembermöte upprätta förslag till avtal mellan kommunen och 

Höghedens slalomklubb avseende ägarförhållanden.  

 

Thomas Olson (FP) yrkar att punkt 3 beslutas av kommunstyrelsen, inte av kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag, nämligen tillväxtutskottets förlag, 

ändringsyrkande från Sven Callenberg (C) och ändringsyrkande från Thomas Olson (FP). 

Ordföranden ställer först proposition på tillväxtutskottets förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med detta. 

 

Därefter ställs i tur och ordning proposition på ändringsyrkanden från Sven Callenberg (C) och 

Thomas Olson (FP). Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med båda 

ändringsyrkandena. 

 

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 till fullmäktiges septembermöte upprätta förslag till avtal 

mellan kommunen och Höghedens slalomklubb avseende ägarförhållanden.  

 

Beslutet fattas under förutsättning att Höghedens Slalomklubbs styrelse ställer sig bakom 

överenskommelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att tillväxtutskottets uppdrag från 8 november 2011 TU § 197 

upphävs. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 73-80, samt 80A-B, utdelad vid dagens möte. 

 

Sven Callenberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för att få ett underskrivet avtal mellan kommunen 

och Höghedens slalomklubb avseende ägarförhållanden, inför behandling av ärendet. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunfullmäktige 

beslutat att återremittera ärendet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att få ett underskrivet avtal mellan 

kommunen och Höghedens slalomklubb avseende ägarförhållanden, inför behandling av ärendet. 

 ___________________ 

Protokollsutdrag skickas till:   

Kommunstyrelsen och kommunchefen  
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KF § 139 

 

KS § 195 

TU § 121 dnr KS 2011/95 

 

Investeringsäskande avseende ridhus i Finserud 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 8 augusti 2012 

2. Förslag till skuldebrev mellan Åmåls kommun och Åmåls ridklubb  

 

Kommunen har under perioden 2008 till 2010 investerat cirka 4,9 miljoner i ridanläggningen i 

Finserud. Nu ska det byggas kafeteria och övernattningsrum och som finansiärer står Åmåls ridklubb, 

allmänna arvsfonden, riksidrottsförbundet och Åmåls kommun. Projektet har fördyrats och nu saknas 

likviditet. För att kunna slutföra projektet föreslås att kommunen tillskjuter 750 000 kronor i extra 

investeringspengar och att ridklubben ges en kortfristig kredit på 170 000 kronor, som ska betalas 

tillbaka när byggnationen är slutbesiktigad.  

 

Tillväxtutskottets beslut förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. 750 000 kronor extra avsätts i investeringsanslag för att färdigställa pågående 

investeringsprojekt av ridhus på Finserud. 

 

2. Därutöver finansieras tillfälligt byggkostnader uppgående till 170 0000 kronor, i avvaktan på 

att slutbesiktning genomförs. Den tillfälliga krediten regleras i ett skuldebrev mellan Åmåls 

ridklubb och kommun. 

 

3. Förslag till skuldebrev godkänns. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. 750 000 kronor extra avsätts i investeringsanslag för att färdigställa pågående 

investeringsprojekt av ridhus på Finserud. 

 

2. Därutöver finansieras tillfälligt byggkostnader uppgående till 170 0000 kronor, i avvaktan på 

att slutbesiktning genomförs. Den tillfälliga krediten regleras i ett skuldebrev mellan Åmåls 

ridklubb och kommun. 

 

3. Förslag till skuldebrev godkänns. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 81-85. 
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Forts KF § 139 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att: 

1    750 000 kronor extra avsätts i investeringsanslag för att färdigställa pågående  

      investeringsprojekt av ridhus på Finserud. 

 

2   Därutöver finansieras tillfälligt byggkostnader uppgående till 170 0000 kronor, i avvaktan på 

     att slutbesiktning genomförs. Den tillfälliga krediten regleras i ett skuldebrev mellan Åmåls  

     ridklubb och kommun. 

 

3   Förslag till skuldebrev godkänns. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas  till: 

Åmåls ridklubb 

Ekonomienheten 
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KF § 140 

 

KS § 222 

TU § 123 dnr KS 2012/93 

 

Åtgärder angående Åmåls ishall och simhall 

 

Reviderad energiutredning från 15 juni 2012 behandlas. 

 

Tillväxtutskottet beslutade 12 juni 2012 TU § 111: 

1. Tillväxtutskottet beslutar att projektering och därpå följande anbudsförfarande ska göras 

enligt alternativet med fjärrvärme. 

 

2. Tillväxtutskottet uppdrar åt Åmåls Kommunfastigheter att inkomma med kompletterande 

redovisning där det tydligt framgår fördelningen mellan investerings- och 

underhållskostnader, samt de kostnader avseende pelletspanna m m som inte uppstår med 

alternativet fjärrvärme. 

 

3. Tillväxtutskottet beslutar uppdra åt Åmåls Kommunfastigheter att ta fram underhållsplaner 

för ishall och simhall. 

 

Energiutredningen har uppdaterats i enlighet med tillväxtutskottets beslut. 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Åmåls kommunfastigheter ges i uppdrag att anordna fjärrvärmeanslutning samt kulvert mellan ishall 

och simhall. Erforderliga handlingar undertecknas av Michael Karlsson (S). 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avseende uppvärmning av Åmåls ishall och simhall 

besluta: 

1. Kommunens investeringsbudget för 2012 utökas med 2 436 500 kronor. 

2. Kommunstyrelsens driftsbudget för 2012 utökas med 1 270 500 kronor avseende underhåll. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avseende uppvärmning av Åmåls ishall och simhall 

besluta: 

1. Kommunens investeringsbudget för 2012 utökas med 2 436 500 kronor. 

2. Kommunstyrelsens driftsbudget för 2012 utökas med 1 270 500 kronor avseende underhåll. 

 

Kommunstyrelsen överlämnar även ärendet till budgetutskottet för att beakta detta i budgetarbetet för 

2013. 

______________________ 
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Forts KF § 140 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 86-96. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar avseende uppvärmning av Åmåls ishall och simhall: 

1     Kommunens investeringsbudget för 2012 utökas med 2 436 500 kronor. 

2     Kommunstyrelsens driftsbudget för 2012 utökas med 1 270 500 kronor avseende underhåll. 

 

 

____________________  

Protokollsutdrag skickas  till: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

ÅKAB 
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KF § 141 

 

KS § 196 

TU § 122  dnr KS 2012/265 

 

Uppföljning av Leader-projekt i Edsleskog 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 8 augusti 2012 behandlas. 

 

Projektet Utvecklingsarbete i Edsleskog som bedrivits under perioden 2010 till 2011 har nu 

slutredovisats. Efter slutredovisningen gjorts återstår cirka 200 000 kronor i upparbetade utgifter, 

vilka inte har kunnat inrymmas i projektbudgeten bland annat på grund av att kommunens egen insats 

inte varit nog omfattande i relation till vad som fastställdes i projektbudgeten. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektet utvecklingsarbete i Edsleskog anses 

avslutat i och med att sista återsökningen av projektmedel godkänts. Projektet har upparbetade 

utgifter som saknar finansiering. Det totala underskottet för projektet uppgår till cirka 200 000 kronor. 

Projektets underskott kostnadsförs inom finansfunktionen och belastar årets resultat. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektet utvecklingsarbete i Edsleskog anses 

avslutat i och med att sista återsökningen av projektmedel godkänts. Projektet har upparbetade 

utgifter som saknar finansiering. Det totala underskottet för projektet uppgår till cirka 200 000 kronor. 

Projektets underskott kostnadsförs inom finansfunktionen och belastar årets resultat. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 97-98. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att projektet utvecklingsarbete i Edsleskog anses avslutat i och med att 

sista återsökningen av projektmedel godkänts. Projektet har upparbetade utgifter som saknar 

finansiering. Det totala underskottet för projektet uppgår till cirka 200 000 kronor. Projektets 

underskott kostnadsförs inom finansfunktionen och belastar årets resultat. 

 

______________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten 
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KF § 142 

 

KS § 223 Dnr 2012/208 

 

Information om reviderad budgetprocess och tidsplan 

 

Förslag till tidsplan för budgetarbetet från 6 september 2012 behandlas. 

 

Förslaget tydliggör bland annat när budgetmöten, dialogmöten och MBL-förhandlingar ska hållas och 

när den slutliga budgeten för 2013 ska antas av fullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 99-100. 

 

Inlägg görs av Michael Karlsson (S). 

 

Anne Sörqvist (C) önskar göra en protokollsanteckning i ärendet, vilket ordföranden medger. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Protokollsanteckning, se följande sida. 

 

_____________ 
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Forts KF § 142 
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KF § 143 

 

KS § 224 

KS § 180 Dnr 2012/208 

KSBU § 10 

 

Information om preliminära driftsramar för 2013 

 

Samtal förs om preliminära driftsramar för 2013 samt föreslagna uppdrag. 

 

Budgetutskottets beslut 

 

Dokument med preliminära ramar för 2013 samt föreslagna uppdrag skickas till samtliga nämnder, 

som ska inkomma med kommentarer och handlingsplaner utifrån dessa.  

 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna preliminära ramar för 2013 (se tabell 

nedan) samt föreslagna uppdrag. 

 
Budget 2013 Minskat PO BUDGETRAM 2013

Kommunfullmäktige 1 804 -6 1 798

Kommunstyrelsen 94 450 -692 93 758

Bygg- & Miljönämnden 153 -1 152

Barn- & Utbildningsnämnden 238 425 -1 197 237 228

Teknik o fritidsnämnden 30 754 30 754

Vård- & Omsorgsnämnden 259 007 -1 716 257 291

Finansförvaltningen 17 000 0 17 000

Summa kostnader 641 593 -3 612 637 981  
__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen enas om att hantera ärendet vid kommande kommunstyrelsemöte istället. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 2012-09-11 

 

Vid budgetutskottets möte 5 maj 2012 § KSBU 11 antogs nya preliminära ramar för 2013. 

 

Vid kommunstyrelsens möte meddelar ekonomichefen att ett sifferfel finns i tabellen från 

budgetutskottets beslut avseende kommunstyrelsens budget och ram. Det bör istället stå budget: 

97 970 och budgetram: 97 278. 
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Forts KF § 143 

 

Forts KS 224 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Följande ramar överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 
Budget 2013 Minskat PO BUDGETRAM 2013

Kommunfullmäktige 1 804 -6 1 798

Kommunstyrelsen 97 970 -692 97 278

Bygg- & Miljönämnden 153 -1 152

Barn- & Utbildningsnämnden 238 425 -1 197 237 228

Teknik o fritidsnämnden 30 754 30 754

Vård- & Omsorgsnämnden 259 007 -1 716 257 291

Finansförvaltningen 17 000 0 17 000

Summa kostnader 645 113 -3 612 641 501  
 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 101-107. 

 

Inlägg i ärendet görs av Lisbeth Vestlund (C) och Michael Karlsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Informationen om ramar för 2013 läggs till handlingarna. 

 

_________________________
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KF § 144 
 

KS § 225 

KS § 181 Dnr 2012/208 

 

Information om förfaringssätt gällande investeringsbudget 2013 

 

Samtal förs om preliminära ramar för 2013 – investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen enas om att hantera ärendet vid kommande kommunstyrelsemöte istället. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 2012-09-11 

 

Vid kommunstyrelsens möte informerar ekonomichefen om processen. Från tidigare års 

budgetprocess finns investeringsbehov för 2013 och 2014 inlämnade. Dessa utgör grundstommen i 

arbetet med 2013 års investeringar. Nämnder och enheter har nu möjlighet att komplettera tidigare 

inlämnade behov. Rutiner för tydligare uppföljning av användning av investeringsbelopp större än 

fem basbelopp ska införas. Slutlig investeringsbudget planeras antas av fullmäktige i november 

månad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen om förfaringssättet till 

handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 108. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om förfaringssättet till handlingarna. 

 

_____________________ 
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KF § 145 

 

KS § 185 

KSAU § 129  dnr KS 2012/211 

 

Expedieringsavgift för ersättningsfärdhandling inom skolan samt delegation till barn- och 

utbildningsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat 7 juni 2012. 

2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Catrin Eriksson, 

daterad 28 maj 2012. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 juni 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om en expedieringsavgift för färdhandling så kallat skolkort på 150 kronor för enheten grundskola 

och 200 kronor för enheten gymnasium samt att rätten att revidera avgiften vidaredelegeras till barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår följande: 

 

Enligt skollag 2010:800 ska ansvara för skolskjuts till och från skolan. I de flesta fall ordnas 

skolskjutsen via reguljärtrafik, framför allt för elever i grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

 

Elev med rätt till skolskjuts med reguljärtrafik får ett så kallat skolkort. Detta kort är en värdehandling 

och ska hanteras därefter. Då många elever, i grundskolan och på gymnasiet tappar bort skolkortet 

och ibland hanterar skolkorten ovarsamt så att de går sönder expedieras ett stort antal nya kort av 

skolskjutsansvarig på respektive enhet. Ett nytt kort kostar hos Västtrafik 50 kronor och elever får 

betala 100 kronor i expedieringskostnad. 

 

Enligt kommunallagen 3 kap, § 9 punkt 2 beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen eller landstinget, främst budget, skatt eller andra 

viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige kan i viss mån delegera rätten att besluta om avgifter 

till nämnderna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta om en expedieringsavgift för 

ersättningsfärdhandling om 150 kronor för enheten grundskola varav 50 kronor går till ett nytt kort 

samt 200 kronor för enheten gymnasium varav 50 kronor går till ett nytt kort. 

 

Rätten att revidera avgiften vidaredelegeras till barn- och utbildningsnämnden. 

__________________ 
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Forts KF § 145 

 

Forts KS § 185 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en expedieringsavgift för 

ersättningsfärdhandling om 150 kronor för enheten grundskola varav 50 kronor går till ett nytt kort 

samt 200 kronor för enheten gymnasium varav 50 kronor går till ett nytt kort. 

 

Rätten att revidera avgiften vidaredelegeras till barn- och utbildningsnämnden. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 109-113. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar om en expedieringsavgift för ersättningsfärdhandling om 150 kronor för 

enheten grundskola varav 50 kronor går till ett nytt kort samt 200 kronor för enheten gymnasium 

varav 50 kronor går till ett nytt kort. 

 

Rätten att revidera avgiften vidaredelegeras till barn- och utbildningsnämnden. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 146 

 

KS § 207 

KSAU § 145     2012/182 

 

Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1    Protokoll från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, TFN § 54, daterat 2012-05-22 

2    Tjänsteskrivelse från Säffle kommunchef Sven Junzell och handläggare Anders Hjertén, 

      daterad 2012-07-03 

3    Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman, daterad 2012-09-03 

 

Förslag till reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreligger såsom en del 

av revidering av samtliga reglementen för Säffle kommun. I reglementet föreslås att teknik- och 

fritidsnämnden blir trafiknämnd åt både Säffle och Åmåls kommuner.   

 

Samhällsbyggnadsnämnden var tidigare trafiknämnd för Åmåls kommun och fullgjorde kom- 

munens skyldighet enligt trafikförordningen, exempelvis lokala trafikföreskrifter. I Säffle var miljö- 

och byggnämnden trafiknämnd men frågorna hanterades administrativt av teknik- och fritidsför- 

valtningen.  

 

 När teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål bildades blev istället kommunstyrelsen trafiknämnd för 

Åmåls kommun. Ansvaret att hantera ärendena administrativt fördes över till teknik- och fritids-

förvaltningen Säffle-Åmål. I det nya förslaget föreslås att teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål blir 

trafiknämnd åt båda kommunerna och att frågorna fortsatt hanteras av teknik- och fritids-

förvaltningen. Förändringen möjliggör att vissa ärenden delegeras till gatuchefen (idag ligger 

motsvarande delegation på kommunstyrelsens ordförande). 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

_____________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 114-127. 
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Forts KF § 146 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för teknik- och 

fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Säffle kommun 
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KF § 147 

 

KS § 176  

KSAU § 115     2012/178 

 

Alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Jeanette Lämmel från 18 maj 2012 

2. Förslag till alkohol- och drogpolicy 

 

Personalenheten har tagit fram ett förslag till alkohol- och drogpolicy. Syftet är att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt till alkohol och droger. 

 

Arbetsutskottet enas om att avsnittet mål i dokumentet ska revideras redaktionellt. 

 

Eva Arvidsson (S) yrkar vidare att ordet utländsk stryks ur formuleringen Arbetsgivare kan vid 

utländsk representation göra undantag för servering av alkohol. Beslutet tas av kommunfullmäktiges 

ordförande eller kommunstyrelsens ordförande (KF § 43 2001). 

 

Christer Törnell (KD) yrkar avslag på Ewa Arvidssons (S) yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på Ewa Arvidssons (S) yrkande och Christer Törnells (KD) 

avslagsyrkande och konstaterar att arbetsutskottet har beslutet i enlighet med Ewa Arvidssons (S) 

yrkande. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Dokumentet revideras redaktionellt i enlighet med ovan och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas reviderat förslag till alkohol- och drogpolicy som inkom till 

kanslienheten 14 augusti 2012. 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar att under rubriken undantag läggs ordet utländsk till igen så att formuleringen 

blir Arbetsgivare kan vid utländsk representation göra undantag för servering av alkohol. Beslutet tas 

av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande (KF § 43 2001). Inga andra 

undantag beviljas. 

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulf Hanstål (M) yrkande och 

konstaterar att kommunstyrelsen har beslutet i enlighet med Ulf Hanstål (M) yrkande. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 147 

 

Forts KS § 176 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun. 

______________________ 

  

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 128-130. 

 

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

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta alkohol- och drogpolicy för Åmåls kommun. 

 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Personalenheten 

Samtliga nämnder 
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KF § 148 

KS § 221 

KSAU § 116 dnr KS 2010/423 

 

Kostpolicy för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 8 maj 2012, KS § 114. 

2. Tjänsteskrivelse från kostchef Riitta Nikkanen, daterad 16 maj 2012-09-13. 

3. Förslag på kostpolicy för Åmåls kommun, inkommen 21 maj 2012. 

 

I samarbete mellan Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett förslag till kostpolicy 

sammanställts och Färgelanda och Dals-Ed har antagit kostpolicyn utan ändringar. Policyn avser 

främst barn, ungdomar och äldre inom kommunal verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 23 februari 2011, KF § 21, att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för omarbetning av försalget till kostpolicy. I återremissen bifogades även ett nytt 

förslag till kostpolicy från Harald Hårdstedt (KD). Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2012, KS § 

114, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för omarbetning av förslaget till kostpolicy. 

 

I förslaget har nu ändringar gjorts angående bland annat nötter och intyg för specialkost. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Redaktionella ändringar görs i dokumentet, som därefter överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för Åmåls kommun. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kostpolicy för Åmåls kommun. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 131-141 

 

Christer Törnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kostpolicy för Åmåls kommun. 

 

______________________ 

Protokollsutdrag till: 

Kostenheten 
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KF § 149 

 

KS § 182 

KSAU § 100   Dnr 2012/33 

 

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från räddningschef Fredrik Gustavsson, daterad 24 januari 2012. 

2. Förslag på handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete, inkommen  

18 maj 2012. 

 

Räddningschef Fredrik Gustavsson redogör för ärendet. 

 

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige varje 

mandatperiod. Detta program ska tydliggöra den grundläggande politiska inriktningen, målen och 

ramarna för räddningstjänsten under den aktuella mandatperioden. Handlingsprogrammet tas fram i 

enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, som fastställer att en kommun skall ha ett 

handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet 

samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra 

sådana insatser (3 kap § 8). 

 

Förslag på handlingsprogram för räddningstjänst har nu tagits fram. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för räddningstjänst och 

säkerhetsarbete. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Räddningschefen bjuds in till kommunstyrelsens möte i augusti för att svara på frågor om dokumentet 

och verksamheten. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 2012-08-16 

 

Tillförordnad räddningschef Lars-Ove Öhrn svarar på frågor om dokumentet och berättar 

verksamheten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för räddningstjänst och 

säkerhetsarbete. 

______________________ 
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Forts KF § 149 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 142-163. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Räddningstjänsten 
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KF § 150 

 

KS § 193 

TU § 119  dnr KS 2012/246 

 

Välfärds- och folkhälsoprogram 2012-2015 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till välfärds- och folkhälsoprogram 2012-2015 

2. Protokoll från styrgrupp välfärd- och folkhälsa från 31 maj 2012  

3. Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist från 29 juni 2012 

 

I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den 

politiska viljeinriktningen gällande folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet. 

 

Styrgruppen för styrgrupp välfärd- och folkhälsa har ställt sig bakom programmet. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till programmet. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta välfärds- och folkhälsoprogram 2012-2015. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte enas kommunstyrelsen om att redaktionella förändringar ska göras i 

dokumentet innan det överlämnas till fullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redaktionell revidering ska göras i dokumentet innan det överlämnas till fullmäktige. 

Revideringen ska ske på dokumentets sida 3, under avsnittet Hälsosamma levnadsvanor, där 

ordalydelsen blir ”Inom goda levnadsvanor prioriteras arbete inom områdena:”.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta välfärds- och folkhälsoprogram 2012-

2015. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 164-169. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande av välfärds- och 

folkhälsoprogram. 

 

Inlägg i ärendet görs av Barbro Spjuth (M) och Ewa Arvidsson (S). 
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Forts KF § 150 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta välfärds- och folkhälsoprogram 2012-2015. 

 

_________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Styrgrupp välfärd- och folkhälsa  
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KF § 151 

 

KS § 210 

KSAU § 148  dnr KS 2012/215 

 

Verksamhetsplan och budget 2013 för Fyrbodals kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas: 

1.   Verksamhetsplan och budget 2013 för Fyrbodals kommunalförbund behandlas, daterad 18 juni 

     2012. 

2.   Yttrande från kommunchefen, daterat 2012-08-31 

 

Kommunalförbundet Fyrbodal har översänt verksamhetsplan och budget 2013 till kommunerna 

för yttrande. Kommunalförbundet Fyrbodal ska före utgången av september månad fastställa 

denna. 

 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslutade den 26 mars 2009 om prioriterade uppgifter. 

Regional utveckling och tillväxt är en prioriterad uppgift. Utgångspunkten för arbetet med tillväxt och 

utveckling är tillväxtprogrammet med tre programområdena: 

 Entreprenörskap och nyskapande 

 Miljö- och energiteknik 

 Attraktivitet för boende och besökare 

 

Syftet med programområdenas prioriteringar och insatser är att de ska ”göra skillnad” och vara 

tillväxtgenererande. Aktörerna i Fyrbodal ska genom samarbete åstadkomma större tillväxteffekter än 

vad var och en kan åstadkomma var för sig. Utvecklingsarbetet ska ge effekter i hela Fyrbodal.  

 

Budgeten för basverksamheten balanseras på 7 410 000 kronor . Förbundsavgiften är 26 kronor per 

invånare och år. Av basfinansieringen går: 

 Fem miljoner kronor till cirka sju tjänster; ett basansvar i de fem beredningarna, 

förbundsdirektör och cirka en tjänst till administration 

 500 000 kronor  till medlemskap i Västkom 

 Resterande 1 500 000 kronor används till övriga samordnings- och infrastrukturkostnader 

för förbundet. 

 

Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att två kompletteringar görs inom området infra- 

struktur, dels att påbörjandet av arbetet med att färdigställa resterande delar av E45 måste prioriteras 

och finansieras samt att utredningar om potentialen för utskeppning av malm ska omfatta även annat 

gods och budgeteras därefter. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

På grund av tidsbrist beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna kommunchefens yttrande 

till kommunalförbundet. Detta innebär att två kompletteringar bör göras inom området infrastruktur, 

dels att påbörjandet av arbetet med att färdigställa resterande delar av E45 måste prioriteras och 

finansieras. Vidare att utredningar om potentialen för utskeppning av malm ska omfatta även annat 

gods och budgeteras därefter.  

Utöver detta har Åmåls kommun inga avvikande synpunkter. 
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Forts KF § 151 

 

forts KS § 210, KSAU § 148 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsutskottets beslut. 

 

2.  Kommunstyrelsen överlämnar verksamhetsplan och budget för 2013 för Fyrbodals kommunal- 

förbund till kommunfullmäktige för kännedom. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsutskottets beslut. 

 

2. Kommunstyrelsen överlämnar verksamhetsplan och budget för 2013 för Fyrbodals 

kommunalförbund till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 170-188. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT  
 

Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget för 2013 för Fyrbodals Kommunal- 

förbund till handlingarna. 

 

____________________
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KF § 152 

 

KS § 184 

KSAU § 128  dnr KS 2011/81 

 

Motion om avfallskvarnar från Patrik Sandvall (M) – remissvar från teknik- och 

fritidsnämnden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från VA-chef Berit Öhman och renhållningschef Veronica Carlsson Ulff, 

daterad 23 mars 2012 och reviderad 3 juli 2012. 

2. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden från 17 april 2012. 

3. Motion från Patrik Sandvall (M), daterad 22 februari 2011. 

 

Patrik Sandvall (M) inkom den 6 april 2012 med en motion till kommunfullmäktige angående 

avfallskvarnar i hushållen. I sin motion yrkas följande: 

1. Undersöka vilka erfarenheter Surahammars kommun haft och rapportera detta i skrift 

2. Verka för att hushåll ska få använda hushållskvarnar. 

3. Om en försöksverksamhet anses nödvändig, låta denna ske i hushåll.  

 

VA-chef Berit Öhman och renhållningschef Veronica Carlsson Ulff skriver att VA-verket har tagit del 

av Surahammars kommuns erfarenheter som kort redovisas. Förväntad extra inkommande belastning 

vid reningsverket har stannat upp. Huruvida detta beror på minskad användning av kvarnarna eller en 

anhopning i ledningsnätet är okänt.  

 

VA-verket anser att pågående översvämningsutredning och åtgärdsplan först måste göras klara innan 

en eventuell testperiod ned avfallskvarnar påbörjas. 

 

Renhållningen anser att det ur resurssynpunkt är positivt att ta vara på den organsiska fraktionen i 

hushållsavfallet. Motionens val av logistisklösning, via avloppsledningsnätet, är dock avhängigt dess 

kapacitet och utformning. Alternativa insamlingsmetoder via renhållningen håller på att utredas inom 

teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 17 april 2012 att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

ingen förändring av nuvarande (Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp) bör göras, vilket 

innebär att anmälan alltid ska ske till VA-verket innan installation av avfallskvarn.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Ingen förändring av nuvarande ABVA (Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp) bör 

göras, vilket innebär att anmälan alltid ska ske till VA-verket innan installation av 

avfallskvarn. 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

__________________ 
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Forts KF § 152 

 

forts KS § 184 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Ingen förändring av nuvarande ABVA (Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp) bör 

göras, vilket innebär att anmälan alltid ska ske till VA-verket innan installation av 

avfallskvarn. 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 189-195. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1     Ingen förändring av nuvarande ABVA (Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp) bör 

      göras, vilket innebär att anmälan alltid ska ske till VA-verket innan installation av 

      avfallskvarn. 

2    Därmed anses motionen besvarad. 

 

____________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KF § 153 

KS § 186 

KSAU § 130  dnr KS 2012/81 

 

Motion om en genusmedveten skola från Jonatan Malm (MP) – remissvar från BUN 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Jonatan Malm (MP), inkommen 7 mars 2012. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson, daterad 29 maj 2012. 

 

Jonatan Malm (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående en 

genusmedveten förskola och skola. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för 

yttrande och i motionen yrkar Jonatan Malm (MP): 

 

 Att barn- och utbildningsförvaltningen utarbetar en strategi för att leva upp till uppdraget att 

motverka stereotypa könsroller inom skolan och förskolan. 

 Att samtliga anställda inom skolan och förskolan i kommunen med lämpliga intervall och på 

lämpligt sätt fortbildas i genus och jämställdhetsarbete. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt följande: 

 Barn- och utbildningsnämnden anser att arbete med genus ska benämnas med termen 

jämställdhet och att frågan ska finnas med i den likabehandlingsplan som enligt Skollag 

2010:800 ska upprättas och följas inom varje verksamhetsområde i barn- och 

utbildningsförvaltningen. Med jämställdhet syftar då barn- och utbildningsnämnden på 

samtliga former, det vill säga jämställdhet vad gäller kön, ålder, sexualitet, religion, hudfärg 

etc. 

 I samband med arbetet kring likabehandling sker kontinuerlig kompetensutveckling.  

 

I och med ovanstående arbetar barn- och utbildningsnämnden redan i motionens anda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden anser att arbete med genus ska benämnas med termen 

jämställdhet och att frågan ska finnas med i den likabehandlingsplan som enligt Skollag 

2010:800 ska upprättas och följas inom varje verksamhetsområde i barn- och 

utbildningsförvaltningen. Med jämställdhet syftar då barn- och utbildningsnämnden på 

samtliga former, det vill säga jämställdhet vad gäller kön, ålder, sexualitet, religion, hudfärg 

etc. 

 I samband med arbetet kring likabehandling sker kontinuerlig kompetensutveckling.  

 Motionen anses besvarad men tydliggörs att barn- och utbildningsnämnden har 

uppföljningsansvar för att aktuella lagar, förordningar och policydokument inom nämndens 

verksamhetsområde efterlevs. 

 

I och med ovanstående arbetar barn- och utbildningsnämnden redan i motionens anda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

__________________ 
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Forts KF § 153 

forts KS § 186 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att beslutet blir följande: 

 Arbetet med genus ska benämnas med termen jämställdhet och att frågan ska finnas med i 

den likabehandlingsplan som enligt Skollag 2010:800 ska upprättas och följas inom varje 

verksamhetsområde i barn- och utbildningsförvaltningen. Med jämställdhet syftas då på 

samtliga former, det vill säga jämställdhet vad gäller kön, ålder, sexualitet, religion, hudfärg 

etc. 

 I samband med arbetet kring likabehandling sker kontinuerlig kompetensutveckling.  

 Motionen anses besvarad men tydliggörs att barn- och utbildningsnämnden har 

uppföljningsansvar för att aktuella lagar, förordningar och policydokument inom nämndens 

verksamhetsområde efterlevs. 

 

I och med ovanstående arbetar barn- och utbildningsnämnden redan i motionens anda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

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

Olsons (FP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Thomas Olsons yrkande. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer nedanstående omröstningsordning, som godkänns av 

kommunstyrelsen: 

Den som bifaller Thomas Olsons (FP) yrkande röstar ja. 

Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar nej. 

 

Omröstning genomförs och ger nedanstående resultat. 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Michael Norén S Ja     

Olof Eriksson S  Nej    

Cecilia Gustafsson S Ja    

Tommy Lehrman S  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 Ja     

Summa  8 3 0 

 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Thomas Olsons (FP) 

yrkande. 
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Forts KF § 153 

Forts KS § 186 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

 Arbetet med genus ska benämnas med termen jämställdhet och att frågan ska finnas med i 

den likabehandlingsplan som enligt Skollag 2010:800 ska upprättas och följas inom varje 

verksamhetsområde i barn- och utbildningsförvaltningen. Med jämställdhet syftas då på 

samtliga former, det vill säga jämställdhet vad gäller kön, ålder, sexualitet, religion, hudfärg 

etc. 

 I samband med arbetet kring likabehandling sker kontinuerlig kompetensutveckling.  

 Motionen anses besvarad men tydliggörs att barn- och utbildningsnämnden har 

uppföljningsansvar för att aktuella lagar, förordningar och policydokument inom nämndens 

verksamhetsområde efterlevs. 

 

I och med ovanstående arbetar barn- och utbildningsnämnden redan i motionens anda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 196-223. 

 

Inlägg i ärendet görs av Jonatan Malm (MP) och Christer Törnell (KD). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

 

 Arbetet med genus ska benämnas med termen jämställdhet och att frågan ska finnas med i 

den likabehandlingsplan som enligt Skollag 2010:800 ska upprättas och följas inom varje 

verksamhetsområde i barn- och utbildningsförvaltningen. Med jämställdhet syftas då på 

samtliga former, det vill säga jämställdhet vad gäller kön, ålder, sexualitet, religion, hudfärg 

etc. 

 I samband med arbetet kring likabehandling sker kontinuerlig kompetensutveckling.  

 Motionen anses besvarad men tydliggörs att barn- och utbildningsnämnden har 

uppföljningsansvar för att aktuella lagar, förordningar och policydokument inom nämndens 

verksamhetsområde efterlevs. 

 

I och med ovanstående arbetar barn- och utbildningsnämnden redan i motionens anda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

______________________ 

Protokollsutdrag skickas till: 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 154 

 

KS § 192 

TU § 118 dnr KS 2011/309 

 

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för vissa funktionshindrade 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Sven-Ove Bill från 26 september 2012 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Olle Andersson från 6 juli 2012. 

 

Sven-Ove Bill föreslår att samtliga handikappade med rullatorer och rullstolar får åka gratis med 

lokalbussen inom Åmåls kommun, måndagar till lördagar under ordinarie turlista. 

 

Enhetschef Olle Andersson konstaterar att kostnaderna för att införa fria resor enligt 

medborgarförslaget inte kan täckas inom befintlig budget varför frågan överlämnas till 

budgetberedningen för vidare behandling. Budgetberedningen bör i första hand behandla möjligheten 

till fria resor för 75 år och äldre under lågtrafik och om kostnaden för detta kan inrymmas i budget 

2013.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Frågan beaktas vid 

framtida översyn av egenavgifter och regelverk för färdtjänsten. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Frågan beaktas vid 

framtida översyn av egenavgifter och regelverk för färdtjänsten. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 224-230. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Frågan beaktas vid framtida översyn av 

egenavgifter och regelverk för färdtjänsten. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Sven-Ove Bill 

Färdtjänsthandläggare 

Pin-enheten 
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KF § 155 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013 

 

Ordföranden redogör för utsänt förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under år 2013, bilaga 231. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för kommande år. 

 

Fullmäktiges mötesdagar under 2013 blir därmed 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 

29 maj, 19 juni, 25 september, 30 oktober,   

27 november och 18 december. 

 

Om ärenden uppkommer som ej kan avvakta septembersammanträdet kan fullmäktige 

komma att kallas till möte första veckan i september. 

 

Mötesdagar är onsdagar med början kl 18.30. Eventuella avvikelser beträffande klockslag 

meddelas i kallelsen. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Nämnderna 
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KF § 156     2012/290 

 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Roger Magnusson (C) 

 

Roger Magnusson (C) har i skrivelse, daterad 2 september 2012, avsagt sig sina kommunala 

uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden 

samt ersättare i kommunstyrelsen. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Roger Magnussons avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för 

att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

______________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Länsstyrelsen 

-  Roger Magnusson 
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KF § 157     2012/301 

 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Ann-Louise Svensson (C) 

 

Ann-Louise Svensson (C) har i skrivelse, daterad 20 september 2012, avsagt sig sitt kommunala 

uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ann-Louise Svenssons avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för 

att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

______________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Länsstyrelsen 

-  Ann-Louise Svensson 
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KF § 158     2012/290 

 

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen för resterande mandatperiod 

efter Roger Magnusson (C) 

 

Anne Sörqvist (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Lisbeth Vestlund, (C), Låbyn 131, 

662 91 Åmål, som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Roger Magnusson (C), för återstoden 

av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Lisbeth Vestlund (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen 

för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

_______________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Lisbeth Vestlund 

Lönekontoret 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-26 47(50) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

  

KF § 159     2012/290 

 

Fyllnadsval av uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden för 

resterande mandatperiod efter Roger Magnusson (C) 

 

Anne Sörqvist (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Sven Callenberg, (C), Tollebol 310, 

662 91 Åmål, som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Roger Magnusson (C), för 

återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Sven Callenberg (C) som ny ordinarie ledamot  i barn- och utbild- 

ningsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

_______________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- Sven Callenberg 

- Lönekontoret 
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KF § 160 

 

Inkomna medborgarförslag 

 

Ordföranden  meddelar att följande medborgarförslag har inkommit: 

 

1   från Peter Tornborg, Edsleskog, angående ändring i översiktsplan så att inga 

      vindkraftverk får byggas i kommunen .   bilaga 232-235   Dnr 2012/226 

 

2   från Sven-Ove Bill, Åmål, angående skyltning vid Åmåls infarter           Dnr 2012/257 

                                    bilaga 236 

 

3   från Jessica Fredriksson, Åmål, angående djurparken -övertagande 

     av driften av Åmåls kommun.  bilaga 237   Dnr 2012/258 

 

4   från Rickard Karlsson, Åmål, angående debatt i fullmäktige om  

     driften av djurparken    bilaga 238   Dnr 2012/261 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

__________________ 
 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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KF § 161     2012/302,  2012/303 

 

Inkomna interpellationer. 

 

Ordföranden meddelar att två interpellationer har inkommit till dagens möte 

och delats ut vid sammanträdet. 

 

-   från Sven Callenberg (C), ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

 särredovisning inom ÅKAB.   Bilaga ärende 25, sid 239 

 

-  från Ulf Hanstål (M), ställd till kommunstyrelsens ordförande angående 

 teknikcollege och gymnasieskolan i Åmål.  Bilaga ärende 25, sid 240. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas och  tas dessa upp vid nästa 

kommunfullmäktigemöte. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag till: 

Kommunstyrelsens ordförande



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-26 50(50) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 162 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund 

och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

Michael Karlsson (S) informerar från senaste möte med Dalslandskommunernas kommunal- 

förbund. 

 

Anne Sörqvist (C) informerar från senaste möte med direktionen för  Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Frågor och inlägg görs av Ewa Arvidsson (S), Ulla Berne (M) Lisbeth Vestlund (C) och 

Barbro Gustafsson (M). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

KF § 163 

 

Meddelanden 

 

Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 4 juli 2012, att utse Birgit Karlsson (MP) till ny 

ledamot i kommunfullmäktige, efter Pia Ingemarsson, till och med 31 oktober 2014. 

 

Vidare beslutade länsstyrelsen att utse Lisa Malm (MP) till ny ersättare i fullmäktige till och med 

31 oktober 2014. 

 

Enligt länsstyrelsens protokoll av den 10 juli 2012 saknas namn för att utse ny ledamot i kommun- 

fullmäktige efter Birgitta Kullvén (SD). Den platsen blir alltså tom till och med 31 oktober 2014. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg har meddelat i dom den 25 juni 2012 att överklagande av kommun- 

fullmäktiges beslut den 29 februari 2012, KF § 25, (vindkraftsetablering i Fröskog) har avslagits av 

förvaltningsrätten. 

 

Länsstyrelsen meddelar i beslut den 6 juli 2012 att de inte har några erinringar mot fullmäktiges 

beslut, KF § 114, om ändring i lokala ordningsstadgan avseende införande av koppeltvång i centrala 

Åmål. 

 

KF § 164 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar möte avslutat. 

 

____________________ 


