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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2012-10-31 1(33) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset                                  18.30-19.50 

Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 

Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander 

Kanslichef Ida Rådman 

Kommunsekreterare Irene Larsson 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, tisdag 6 november 2012, kl 14.00  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 165-190 
Irene Larsson                                               Ida Rådman  

Ordförande 
  

Gustav Wennberg 

Justerande 
 

Tina Manner                                                  Leif Aronsson                                                         

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

Nämnd  

Kommunfullmäktige 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2012-10-31 

Datum för 

anslags uppsättande 2012-11-06 
Datum för 

anslags nedtagande 2012-11-28 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Irene Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2012-10-31 

 

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        

Thomas Fridlund (C)     Gunnar Dahlstrand (C) x    

Magnus Andersson (C)   Karl-Erik Lundgren (C)             x   

Cajsa Branchetti Hallberg (S)     Anette Andersson (S)               x   

Olof Eriksson (S) x   

Roger Carlsson (S) x    

Britt-Marie Torevik (S) x     

Barbro Gustafsson (M) x          

Ulla Berne (M)  x       

Ulf Hanstål (M) x    

Tina Manner (S) x   

Torbjörn Norén (S) x        

Barbro Axelsson (S) x   

Tommy Lehrman (S) x           

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M)                     x   

Johan Paulsson (M)   Jörgen Eliasson (M)                   x      

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

Tobias Holmberg (S)   Pertti Rolöf (S) x    

Tina Carlson (V)    --------------------  

Jonatan Malm (MP)                  x        

Birgit Karlsson (MP) x      

Inger Herfindal (KD   Lillemor Hårdstedt (KD)           x        

Christer Törnell (KD)   Harald Hårdstedt (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 § 165 

 

Hälsningsanförande 

 

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

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 166 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 167 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tina Manner  (S) och  

Leif Aronsson (C). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, tisdag 6 november 2012, kl 14.00. 

 

KF § 168 

 

Dagordning 

 

En motion har inkommit och behandlas denna under ärende 18, samt har också skickats 

ut i handlingarna. 

 

En interpellationer har inkommit till dagens möte samt delats ut till mötet och behandlas denna under 

ärende 18. 

 

Kommunrevisionens utlåtande över delårsrapport för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

har delats ut vid mötet och behandlas under ärende 4. 

 

 

Utsänd dagordning fastställes. 

 

________________
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KF § 169 

 

KS § 240 

TU § 141  dnr KS 2011/69 

 

Revidering av 2012 års investeringsbudget avseende transportbil 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 24 september 2012. 

 

Kostenheten har för avsikt att köpa in en ny transportbil under 2013. Genom att tidigarelägga inköpet 

till hösten 2012 kan det fordon som kostenheten idag använder överlåtas till arbetsmarknadsenheten, 

som har behov av ett nyare fordon. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medel avsatta för inköp av ny 

transportbil för kostenheten i 2013 års investeringsbudget överförs till 2012 års budget.  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medel avsatta för inköp av ny 

transportbil för kostenheten i 2013 års investeringsbudget överförs till 2012 års budget. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-2 

 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Olson (FP) och Michael Karlsson (S). Ett förtydligande i 

ärendet görs av ekonomichef Patrik Eurenius. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att medel avsatta för inköp av ny transportbil för kostenheten i 2013 års 

investeringsbudget överförs till 2012 års budget. 

 

_____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten 

Kostenheten 

Arbetsmarknadsenheten 
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KF § 170 

 

KS § 249 

KSAU § 159  dnr KS 2012/287 

 

Uppföljningsperioder 2013 och framåt för ekonomiredovisning – ekonomichefens skrivelse 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius, daterad 31 augusti 2012, behandlas.  

 

I nuläget delårsrapporterar Åmåls kommun kvartalsvis, 31 mars, 30 juni och 30 september. Ett 

delårsbokslut tas fram vid delårsrapporten till och med den 30 juni. Därutöver rapporterar Åmåls 

kommun månadsvis vid samtliga månader, förutom juli och december.  

 

Problem med tidpunkten för delårsbokslutet, till och med den 30 juni upplevs och orsaken till det är 

flera. De problem som upplevs är: 

 Möjligheten att få hjälp från Sveriges Kommuner och Landsting, revisionsbyrå eller 

annan redovisningsexpertis är begränsad, då nämnda har lagt in sina semesterperioder 

under juli och del av augusti månad.  

 Åmåls kommun har inte samma bokslutsperiod som Säffle kommun och har därför 

svårt att få fram kvalitetssäkrad information beträffande den gemensamma nämnd då 

Säffle kommuns bokslutsperiod ligger två månader senare än Åmåls kommuns, den 31 

augusti. 

 Dalslands kommunalförbund har sin bokslutsperiod till och med den 31 juli, vilket gör 

att Åmåls kommun inte kan få med någon information kring andel i förbundet i Åmåls 

kommuns delårsbokslut.  

 Merparten av Åmåls kommuns chefer är semesterlediga under den period som Åmåls 

kommun i dagsläget genomför bokslutsarbetet, vilket resulterar i informationsproblem.  

 Personalen inom ekonomienheten har i dagsläget begränsade möjligheter till 

sommarledighet. 

 

Förslaget är att Åmåls kommun övergår till tertialrapportering, till och med den 30 april och 31 

augusti och att ett delårsbokslut tas fram vid rapportering till och med den 31 augusti. 

Månadsrapportering sker övriga månader, förutom juli och december. 

 

Bedömningen är att kvaliteten på delårsbokslutet kommer att öka i och med att ovanstående 

problempunkter blir lösta. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att från och med år 2013 övergår Åmåls 

kommun till att delårsrapportera tertialvis, till och med den 30 april och 31 augusti. Vid 

delårsrapporten till och med den 31 augusti tas även delårsbokslut fram. 

__________________ 
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Forts KF § 170 

 

Forts KS § 249 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att från och med år 2013 övergår Åmåls 

kommun till att delårsrapportera tertialvis, till och med den 30 april och 31 augusti. Vid 

delårsrapporten till och med den 31 augusti tas även delårsbokslut fram. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 3-6 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2013 övergår Åmåls kommun till att 

delårsrapportera tertialvis, till och med den 30 april och 31 augusti. Vid delårsrapporten till och med 

den 31 augusti tas även delårsbokslut fram. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomienheten 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 7(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 171 

 

KS § 253 

TU § 154 dnr KS 2012/208 

 

Budgetbeslut med hänvisning till eventuellt förnyat Europa Direkt-kontor 2013-2017 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Lundin från 11 september 2012.  

2. Ansökan om värdskap för Europa Direkt-kontor avseende 2013-2017. 

 

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att ansöka om att Åmåls kommun 

ska kunna vara värd för ett Europa Direkt-kontor även under nästa avtalsperiod. Perioden sträcker sig 

från 2013 till 2017 och inte som tidigare meddelats till 2016. Ett beslut förväntas från kommissionens 

delegation i Sverige under november 2013. Om ansökan för nästa period beviljas, föreslås att 

verksamheten inrättas som en särskild aktivitet i driftsbudgeten från 2013. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Europa Direkt Fyrbodal inrättas som en 

särskild aktivitet i driftsbudgeten för 2013, under förutsättning att ansökan beviljas. 

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Europa Direkt Fyrbodal inrättas som en 

särskild aktivitet i driftsbudgeten för 2013, under förutsättning att ansökan beviljas. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 7-13 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Europa Direkt Fyrbodal inrättas som en särskild aktivitet i 

driftsbudgeten för 2013, under förutsättning att ansökan beviljas. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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KF § 172 

 

KS § 257 

KSAU 160  dnr KS 2012/307 

 

Delårsbokslut 2012 – teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Följande dokument behandlas:  

1. Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, från 11 september 2012. 

2. Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden från 18 september 2012. 

 

De skattefinansierade verksamheterna i Åmåls kommun prognostiserar ett nollresultat vid årets slut 

och motsvarande verksamheter i Säffle kommun beräknas redovisa ett överskott med 600 000 kronor.  

 

VA-verksamheten i Åmåls kommun ser ut att redovisa ett överskott med 1 400 000 kronor vid årets 

slut. Renhållningsverksamheten redovisar i nuläget inga avvikelser mot budget.  

 

VA-verksamheten i Säffle kommun beräknas redovisa ett underskott med 500 000 kronor för 2012 

och renhållningsverksamheten ett nettoöverskott med 900 000 kronor vid årets slut.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Helen Halvardsson till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen 

den 16 oktober 2012. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut för år 2012. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte berättar tillförordnad förvaltningschef Helen Halvardsson om 

delårsbokslutet och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut för år 2012. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 14-25, samt handling utdelad vid dagens möte, 

utlåtande från kommunrevisionen, bilaga 25 A. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut för år 2012. 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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KF § 173 

KS § 245,  TU § 152 dnr KS 2011/59            2012/318 

 

Exploateringsavtal avseende Måkeberg 

 

Förslag till exploateringsavtal med bilagor 1A-7, daterat 8 oktober 2012, behandlas. 

 

Det föreslagna avtalet ska gälla mellan Måkeberg AB och Åmåls kommun och omfattar exploatering 

och byggnation av område kring Norra Hamnplan och Måkeberg, del av Åmål 2:1, som anges i 

detaljplan som upprättades 25 januari 2012. 

 

Parterna har den 6 april 2010 också ingått avtal om samarbete för utbyggnad av del av fastigheten 

Åmål 2:1 och att därvid gemensamt arbeta fram nödvändigt underlag för ny stadsplan, 

tomtfastställelse och övrigt som erfordras för att kunna genomföra planerad byggnation 

(samarbetsavtalet). Ett ramavtal har tecknats mellan parterna 28 december 2010. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslaget exploateringsavtal. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att åt kommunchefen uppdra att utse en tjänstemän som ska ansvara för 

exploateringen och ingå i styrgruppen. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte föredras ärendet av advokat Björn Larsson och enhetschef Olle 

Andersson. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslaget exploateringsavtal. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att åt kommunchefen uppdra att utse en tjänstemän som ska ansvara för 

exploateringen och ingå i styrgruppen. 

______________________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 26-89 

 

Michael Karlsson (S) och Sven Callenberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget exploateringsavtal. 

__________________ 

Protokollsutdrag skickas  till: 

Måkeberg AB 

Enhetschef Olle Andersson 
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KF § 174 

 

KS § 248 

KSAU § 158  dnr KS 2011/328 

 

Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag – barn- och utbildningsnämndens remissvar 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Catrin Eriksson 

daterad 23 augusti 2012.  

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden från den 29 augusti 2012. 

 

Barn- och utbildningsnämnden tog den 18 oktober 2011 (BUN § 116) beslut om att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att vårdnadsbidraget upphör från och med 1 juli 2012.  

Ulf Hanstål (M) och Klas Häggström (FP) reserverade sig mot beslutet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2012 (KF § 89) att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

eftersom en preciserad utredning om ekonomiska konsekvenser saknades som inkluderade antal barn 

och antal förskoleplatser.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 augusti 2012 (BUN § 79) att lämna följande remissvar:  

 

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

 

2. Bidraget gäller barn mellan 1-3 år. Villkoren är att: 

 barnet och vårdnadshavaren är folkbokförda i Åmåls kommun och bor 

tillsammans,  

 250 hela föräldrapenningdagar är förbrukade 

 barnet inte är inskrivet i förskola eller annan kommunalt finansierad 

förskoleverksamhet. 

 

 Antal barn med vårdnadsbidrag var under 2011 i genomsnitt 15 st. Under 2012 var och 

beräknas antal barn till (per månad): 

 

Januari 11 

februari 11 

Mars 10 

April 10 

Maj 10 

Juni 9 

Juli 9 

augusti 7 

september 6 

oktober 6 

november 6 

december 6 

 

3. Sex barn med vårdnadsbidrag våren 2012 har ansökt om förskoleplats från och med hösten 

2012 och ingår i barnomsorgsprognosen. 
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Forts KF § 174 

Forts KS § 248    Forts KSAU § 158 

 

4. Förskolans organisation och antal förskolor/avdelningar styrs av behov av förskoleplatser. På 

grund av ökad efterfrågan av förskoleplatser har en ny avdelning med 16 barn startat  

2012-08-01. Aktuell barnomsorgsprognos visar ett behov att starta ytterligare en avdelning från 

och med 2013-01-01. 

 

5. De sex barn med vårdnadsbidrag hösten 2012 kan placeras i den nya planerade förskole-

organisationen om behov finns. Bedömningen är att tre barn har  behov av plats i förskola. Det 

är dock svårt att avgöra om de barn som uppbär vårdnadsbidrag är i behov av förskoleplatser 

om vårdnadsbidragsalternativet inte funnits. 

 

6. Under 2012 finns 554 barn i åldern 1-5 år i Åmåls kommun. Av dessa beräknas ca 90 % 

efterfråga förskoleplats, vilket innebär 499 barn.  

 

Antal barn Hösten 2012 

Totalt 1-5 år 554 

Prognos förskoleverksamhet:   

Fristående regi 124 

Kommunal regi 375 

Totalt 499 

% (efterfrågan) 90 

 

7. I kommunal förskola beräknas under hösten 2012 finnas 355 platser. 

 

Antal barn i kommunal 

förskoleverksamhet Hösten 2012 

Förskola, landsbygden 55 

Förskola, centralorten 300 

Summa förskola 355 

Pedagogisk omsorg 20 

Totalt 375 

 

8. Om vårdnadsbidraget upphör kommer kostnaden att minska med 300 000 kronor (beräknad 

faktisk kostnad för vårdnadsbidrag 2012). Budget för vårdnadsbidrag 2012 uppgår till 540 000 

kronor, vilken kan omfördelas till att delfinansiera ny förskoleavdelning. En utökning av antalet 

förskoleplatser är nödvändig oavsett vårdnadsbidrag eller inte. 

 

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 

besluta att vårdnadsbidraget upphör från och med 1 januari 2013. 

 

Christer Törnell (KD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 

besluta att vårdnadsbidraget inte upphör, vilket tillstyrks av Anne Sörqvist (C).  

 

Ordförande konstaterar att två förslag föreligger, nämligen Michael Karlsson (S) förslag och Christer 

Törnells (KD) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att 

kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat enligt Michael Karlssons (S) yrkande.  
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Forts KF § 174 

 

Forts KS § 248, KSAU § 158 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vårdnadsbidraget upphör från och med 1 januari 

2013. 

 

Reservation 

Christer Törnell (KD) och Anne Sörqvist (C) reserverar sig mot beslutet.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ulf Hanstål (M) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden med hänvisning till 

att de förändringar som tidigare planerats för förskolan i Edsleskog inte längre är aktuella. Detta 

yrkande tillstyrks av Anne Sörqvist (C). 

 

Olof Eriksson (S) och Ewa Arvidsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

Anne Sörqvist (C) och Ulf Hanstål (M) avstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Ulf Hanståls (M) återremissyrkande och 

arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar 

att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag 

konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer nedanstående omröstningsordning, som godkänns av 

kommunstyrelsen: 

Den som tillstyrker arbetsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som avstyrker arbetsutskottets förslag röstar Nej. 

 

Omröstning genomförs och ger nedanstående resultat. 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Ewa Arvidsson S  Ja    

Olof Eriksson S  Ja     

Cecilia Gustafsson S  Ja    

Roger Carlson S  Ja    

Birgit Karlsson MP  Ja    

Anne Sörqvist C   Nej    

Sven Callenberg C   Nej   

Ulf Hanstål M   Nej   

Johan Paulsson M   Nej   

Thomas Olson FP   Nej   

Michael Karlsson S  Ja    

Summa  6 5 0 
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Forts KF § 174 

Forts KS § 248 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vårdnadsbidraget upphör från och med 1 januari 

2013. 

 

Reservation 

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

(FP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Ordföranden godkänner att följande protokollsanteckning får lämnas:  

 

Vår reservation mot borttagande av vårdnadsbidraget grundar sig i: 

 Vi anser att föräldrarnas valfrihet ska omfatta möjligheten att vara hemma med sina barn 

upp till 3 års ålder. Forskning omkring små barns behov stödjer att barn under 3 år inte har 

något behov av att relatera till en grupp. 

 Rättvisa villkor för föräldrar att välja barnomsorg kan stärkas genom att höja det månatliga 

bidraget. Vi förordar att en höjning utreds i syfte att möjliggöra för fler att nyttja 

vårdnadsbidraget. 

 Ekonomiskt är borttagande av vårdnadsbidraget negativt. 

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

(FP). Christer Törnell (KD och Jan-Eric Thorin (FP), icke tjänstgörande ersättare, önskar få 

antecknat att de stödjer reservationen och motiveringen till denna. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 90-104 

 

Olof Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Ulf Hanstål (M), Harald Hårdstedt (KD), Thomas Olson (FP) och Anne Sörqvist (C) yrkar att 

vårdnadsbidraget ska vara kvar, alltså avslag på kommunstyrelsens förslag.   

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag samt avslagsyrkandet. 

 

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

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden uppställer följande omröstningsproposition vilken godkänns: Den som bifaller kommun- 

styrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller avslagsyrkandet röstar ”Nej”. 
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Forts KF § 174 

 

Vid den efterföljande omröstningen avges 17 Ja-röster och 16 Nej-röster. En ledamot är frånvarande 

och en plats är obesatt. (SD). 

 

Fullständigt röstresultat se sidan 15. 

 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidraget upphör från och med 1 januari 2013. 

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig följande: Leif Aronsson (C), Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), 

Lisbeth Vestlund (C), Sven Callenberg (C), Gunnar Dahlstrand (C), Karl-Erik Lundgren (C), 

 Barbro Gustafsson (M), Ulla Berne (M), Ulf Hanstål (M), Barbro Spjuth (M), Jörgen Eliasson (M), 

Thomas Olson (FP), Jan-Eric Thorin (FP), Harald Hårdstedt (KD) och Lillemor Hårdstedt (KD).  

 

Följande skriftliga reservation lämnas. 

 

      Vår reservation mot avskaffande av vårdnadsbidraget grundar sig i: 

 

      -  Vi anser att föräldrarnas valfrihet ska omfatta möjligheten att vara hemma med sina 

    barn  upp till 3 års ålder. Forskning kring små barns behov stödjer att barn under 3 år 

    inte har något behov av att relatera till en grupp 

 

    - Rättvisa villkor för föräldrar att välja barnomsorg kan stärkas genom att höja det månatliga 

   bidraget. Vi förordar att en höjning utreds i syfte att möjliggöra för fler att nyttja vårdnadsbidraget. 

 

   - Ekonomiskt är avskaffande av vårdnadsbidraget negativt för den enskilda familjen men också för 

   kommunen då behov av att starta ytterligare en förskoleavdelning uppkommer. 

 

   -  Beredskap att ta hand om de barn som med kort varsel kommer att behöva kommunal 

    omsorg saknas. 

 

______________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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forts KF § 174 

 

Omröstningslista vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 31 oktober 2012 

Ärende nr    6                Rubrik: Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag    

                        
Ja=      Kommunstyrelsens förslag 

Nej=   Avslag på kommunstyrelsens förslag   

             

Ordinare 

 

Ersättare Ja Nej Avst 

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       

Thomas Fridlund (C)   Gunnar Dahlstrand (C)      x     

Magnus Andersson (C )  Karl-Erik Lundgren (C)      x      

 Cajsa Branchetti Hallberg (S)   Anette Andersson (S)   x         

Olof Eriksson (S )      x         

Roger Carlsson (S)       x        

Britt-Marie Torevik (S)        x         

Barbro Gustafsson (M)              x  

Ulla Berne (M)           x    

Ulf Hanstål (M)          x    

Tina Manner (S)     x           

Torbjörn Norén (S)     x         

Barbro Axelsson (S)      x         

Tommy Lehrman (S)      x           

Patrik Sandvall (M)   Barbro Spjuth (M)            x       

Johan Paulsson (M )   Jörgen Eliasson (M)         x  

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

 Tobias Holmberg (S)   Pertti Rolöf (S)          x            

Tina Carlsson (V)    -----------------             

Jonatan Malm (MP)      x            

Birgit Karlsson (MP)        x             

Inger Herfindal (KD)    Lillemor Hårdstedt (KD)        x     

Christer Törnell (KD)   Harald Hårdstedt (KD)      x    

Jan-Eric Thorin (FP)         x  

Thomas Olson (FP)          x  

Leif Aronsson (C)         x     

Laila Andrén (S)        x        

Gustav Wennberg (S)    x      

Summa antal röster   17              16      
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KF § 175 

 

KS § 247 

KSAU § 157  dnr KS 2011/213 

 

Vision 2020 – beredningsgruppens förslag 

 

Följande dokument behandlas:  

1. Förslag till vision 2020 för Åmåls kommun. 

2. Slutbetänkande från den politiska beredningsgruppens visionsarbete, inkommen 1 oktober 

2012.  

 

En vision kan beskrivas som ett framtida tillstånd för kommunen och ska ligga till grund för konkreta 

mål och strategier för att nå målen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2011 (KF § 186) att Åmåls kommun ska ta fram en 

vision med siktet inställt på 2020. En parlamentarisk beredningsgrupp bestående av nio ledamöter 

från samtliga partier i kommunfullmäktige samt nio ersättare utsågs att genomföra arbetet 

tillsammans med ett konsultföretag. Medborgarna i Åmåls kommun inbjöds för att ge sina synpunkter 

om Åmål. Kampanjen Tyck om Åmål pågick under våren 2012. Alla synpunkter och förslag 

sammanställdes och har resulterat i en vision.  

 

Förslag till vision 2020 för Åmåls kommun är Sveriges mest gästvänliga stad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det finns ett redaktionellt fel i beredningsgruppens 

förslag till vision 2020. På sida åtta, rad tio ska det stå fastna istället för fasta.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till 

vision 2020. 

 

Protokollsanteckning 

Miljöpartiet önskar en annan formulering av visionen:  

Sveriges mest gästvänliga stad och aktiva bygd 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte presenterar kommunfullmäktiges ordförande Gustav Wennberg (S) 

förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till 

vision 2020. 

______________________ 
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forts KF § 175 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 105-123 

 

Ordföranden redogör för arbetet i fullmäktigeberedningen med framtagande av Vision 2020. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till Vision 2020. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kommunala bolag 
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KF § 176 

 

KS § 252 

TU § 153 dnr KS 2011/301 

 

Remiss från Länsstyrelsen avseende Vindpark i Kingebol, Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen från 27 september 2012. 

2. Skrivelse från Gun Widström och Hans-Eric Thylin från 7 oktober 2012   

 

Gothia Vind AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att uppföra Vindkraftspark i Kingebol, 

Åmåls kommun. 

 

Kommun har tidigare lämnat följande yttrande till Länsstyrelsen: 

Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att ansökan därför ska 

prövas utifrån övriga områden i kommunens vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför 

fortgå, varför kommunen i nuläget tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. (26 oktober 2011 

KF § 203) 

 

Enligt Länsstyrelsen är yttrandet inte tillräckligt tydligt för att Länsstyrelsen ska kunna betrakta det 

som ett tillstyrkande enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Därför har kommunen på nytt fått en remiss från 

Länsstyrelsen. Det ska tydligt framgå av yttrandet huruvida kommunen tillstyrker ansökan. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande yttrande till Länsstyrelsen: 

Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att ansökan därför ska 

prövas utifrån övriga områden i kommunens vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför 

fortgå, varför kommunen tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §.  

___________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas följande dokument: 

1. Skrivelse från Dag Blomqvist som inkom till kanslienheten 12 oktober 2012. 

2. Skrivelse från Jan-Erik Thylin som inkom till kanslienheten 15 oktober 2012. 

 

Thomas Olson yrkar att följande yttrande lämnas till Länsstyrelsen: 

Åmåls kommun är mycket tveksam till om en etablering av sex vindkraftverk i Kingebol är förenligt 

med  riktlinjen om en mycket återhållsam inställning till vindkraftsetablering om tre till sex verk inom 

övriga områden.  

 

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

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

har beslutat i enlighet med tillväxtutskottets förslag. 
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Forts KF § 176 

Forts KS § 252 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande yttrande till Länsstyrelsen: 

Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att ansökan därför ska 

prövas utifrån övriga områden i kommunens vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför 

fortgå, varför kommunen tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §.  

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 124-140 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att följande yttrande avges till länsstyrelsen: Åmåls kommun är mycket 

tveksam till om en etablering av sex vindkraftverk i Kingebol är förenligt med  riktlinjen om en mycket 

återhållsam inställning till vindkraftsetablering om tre till sex verk inom övriga områden. 

Kommunfullmäktige avstyrker därför en etablering i Kingebol. 

 

Harald Hårdstedt (KD) yrkar bifall till Thomas Olsons förslag. 

 

Anne Sörqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger: kommunstyrelsens 

förslag och Thomas Olsons förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen: 

Åmåls kommun konstaterar att ansökan inte avser en vindbrukspark och att ansökan därför ska 

prövas utifrån övriga områden i kommunens vindbruksplan. Arbetet med prövningen bör därför 

fortgå, varför kommunen tillstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §.  

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig:  Thomas Olson (FP), Jan-Erik Thorin (FP), Harald Hårdstedt (KD) 

och Lillemor Hårdstedt (KD). 

______________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Länsstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden 

PIN-enheten 
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KF § 177 

 

KS § 254 

TU § 155 dnr KS 2011/91 

 

Antagande av styrdokument gällande Offentlig miljö som konstform 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från Stefan Jacobson från 4 oktober 2012 

2. Styrdokument angående offentlig miljö som konstform som inkom till kanslienheten 2 mars 

2011. 

 

Under 2007 startade projektet Offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Projektet har 

mynnat ut i ett styrdokument för offentliga miljöer som Fyrbodals kommunalförbunds direktion 

rekommenderar medlemskommunerna att anta.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat att (5 juni 2012 KS § 156): 

1. Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en grupp som ska arbeta kommunövergripande i 

dokumentets anda. 

 

2. Finansieringen för arbetet utgörs av avsatta investeringsanslag, där gruppen får ha synpunkter 

på användandet samt investeringsmedel som gruppen självt äskar. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Offentlig miljö som konstform - 

Fyrbodalsmodellen med följande tillägg och undantag: 

 

 Att utse en beredningsgrupp för offentlig miljö med ansvar för offentlig gestaltning och 

konst i offentlig miljö. Beredningsgruppen bör bestå av representanter från de 

kommunala verksamheterna inom miljö, plan, teknik, kultur näringsliv och från Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB). 

 

 Gruppen ska säkerställa att beredningen av ärenden utgår från ett 

tillgänglighetsperspektiv med särskild omsorg kring medborgardialogen. 

 

 Investeringar inom Åmåls kommuns verksamheter och ÅKAB, som omfattar 

förändringar av eller påverkar den offentliga miljön som den definieras i 

Fyrbodalsmodellen, ska beredas av beredningsgruppen för offentlig miljö. Varje 

kommunalt investeringsprojekt ska relateras till modellen genom en obligatorisk 

beskrivning av hur hänsyn ska tas tillstyrdokumentet. Projektägare har rätt att delta i 

beredningsgruppens arbete. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut utifrån beredningsgruppens 

förslag. 

 

2. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från 5 juni 2012 KS § 156. 

 ___________________ 
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Forts KF § 177 

 

Forts KS § 254 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Offentlig miljö som konstform - 

Fyrbodalsmodellen med följande tillägg och undantag: 

 

 Att utse en beredningsgrupp för offentlig miljö med ansvar för offentlig gestaltning och 

konst i offentlig miljö. Beredningsgruppen bör bestå av representanter från de 

kommunala verksamheterna inom miljö, plan, teknik, kultur näringsliv och från Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB). 

 

 Gruppen ska säkerställa att beredningen av ärenden utgår från ett 

tillgänglighetsperspektiv med särskild omsorg kring medborgardialogen. 

 

 Investeringar inom Åmåls kommuns verksamheter och ÅKAB, som omfattar 

förändringar av eller påverkar den offentliga miljön som den definieras i 

Fyrbodalsmodellen, ska beredas av beredningsgruppen för offentlig miljö. Varje 

kommunalt investeringsprojekt ska relateras till modellen genom en obligatorisk 

beskrivning av hur hänsyn ska tas tillstyrdokumentet. Projektägare har rätt att delta i 

beredningsgruppens arbete. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut utifrån beredningsgruppens 

förslag. 

 

2. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från 5 juni 2012 KS § 156. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 141-158 

 

Jonatan Malm (MP) och Lisbeth Vestlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Offentlig miljö som konstform - Fyrbodalsmodellen med 

följande tillägg och undantag: 

 

 Att utse en beredningsgrupp för offentlig miljö med ansvar för offentlig gestaltning och 

konst i offentlig miljö. Beredningsgruppen bör bestå av representanter från de 

kommunala verksamheterna inom miljö, plan, teknik, kultur näringsliv och från Åmåls 

kommunfastigheter AB (ÅKAB). 
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forts KF § 177 

 

 Gruppen ska säkerställa att beredningen av ärenden utgår från ett 

tillgänglighetsperspektiv med särskild omsorg kring medborgardialogen. 

 

 Investeringar inom Åmåls kommuns verksamheter och ÅKAB, som omfattar 

förändringar av eller påverkar den offentliga miljön som den definieras i 

Fyrbodalsmodellen, ska beredas av beredningsgruppen för offentlig miljö. Varje 

kommunalt investeringsprojekt ska relateras till modellen genom en obligatorisk 

beskrivning av hur hänsyn ska tas tillstyrdokumentet. Projektägare har rätt att delta i 

beredningsgruppens arbete. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut utifrån beredningsgruppens 

förslag. 

 

_________________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kultur- och turismenheten 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KF § 178 

KS § 255 

TU § 157 dnr KS 2012/325 

 

Investering i ny hiss i kulturhuset 

 

Tjänsteskrivelse från vd Magnus Dalsbo från 5 oktober 2012. 

 

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB) har i sitt uppdrag som förvaltare nu inventerat hissen på 

kulturhuset. I samband med nytt regelverk gällande hissar som börjar gälla 1 januari 2013, måste 

befintliga hissar byggas om till utförande med bland annat hisskorg. Vidare är hissen i kulturhuset 

inte anpassad till nuvarande bestämmelser om tillgänglighet. Om inte åtgärder vidtas finns inga 

garantier för att hissen fortsatt får vara i bruk efter årsskiftet. 

 

Då entreprenörer som upphandlas för dessa arbeten i dagsläget har arbetsanhopning på grund av det 

nya regelverket, är det av yttersta vikt med en skyndsam behandling av ärendet. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

På grund av ärendets brådskande art godkänner kommunstyrelsen att ÅKAB omgående påbörjar en 

upphandling och utförande av ombyggnation av hiss i kulturhuset. 

 

Fullmäktige informeras om att frågan om finansiering, i form av tillägg i 2012 års investeringsbudget, 

kommer att överlämnas till kommunfullmäktige när en mer precis kostnadsberäkning inkommer från 

ÅKAB. 

___________________ 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

På grund av ärendets brådskande art godkänner kommunstyrelsen att ÅKAB omgående påbörjar en 

upphandling och utförande av ombyggnation av hiss i kulturhuset. 

 

Fullmäktige informeras om att frågan om finansiering, i form av tillägg i 2012 års investeringsbudget, 

kommer att överlämnas till kommunfullmäktige när en mer precis kostnadsberäkning inkommer från 

ÅKAB. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 159-160 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

______________________ 
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KF § 179 2012/302 

 

Svar på interpellation angående särredovisning inom Åmåls Kommunfastigheter AB 

 

Sven Callenberg (C) hade den 24 september 2012 inlämnat interpellation ställd till kommun- 

styrelsens ordförande angående särredovisning i kvartalsvis ekonomiska prognoser avseende 

fastighetsområdena bostads- förvaltnings- och kommersiella fastigheter inom Åmåls 

kommunfastigheter AB. Interpellationen hade anmälts vid fullmäktiges möte den 26 september 2012, 

KF § 161, bilaga 161 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

bilaga 161 A-C 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Michael Karlsson (S) och Sven Callenberg  (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret till 

handlingarna. 

 

__________________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 25(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 180 2012/303 

 

Svar på interpellation angående Teknikcollege och gymnasieskola i Åmål 

 

Ulf Hanstål (M) hade den 25 september 2012 inlämnat interpellation ställd till kommun- 

styrelsens ordförande angående Teknikcollege och gymnasieskola i Åmål. Interpellationen hade 

anmälts vid fullmäktiges möte den 26 september 2012, KF § 161.  bilaga 162 

 

Interpellationssvar hade inkommit från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson 

bilaga 162 A 

 

I interpellationsdebatten görs inlägg av Ulf Hanstål (M), Michael Karlsson (S) och  

Anne Sörqvist (C). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger interpellationssvaret till 

handlingarna. 

 

__________________________ 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 26(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 181 2012/313 

 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Lena Hesselroth (C) 

 

Lena Hesselroth (C), har i skrivelse, daterad 27 september 2012, avsagt sig sitt kommunala 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lena Hesselroths avsägelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om sammanräkning för 

att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

__________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

- länsstyrelsen 

- Lena Hesselroth 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 27(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 182 2012/329 

 

Avsägelse av kommunala uppdrag –  Tobias Holmberg (S) 

 

Tobias Holmberg (S) hade i skrivelse, daterad 16 oktober 2012, avsagt sig sina kommunala 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och suppleant i styrelsen för Åmåls 

Kommunfastigheter AB. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Tobias Holmbergs avsägelse. 

 

___________________ 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 28(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 183 2012/329 

 

Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för resterande 

mandatperiod efter Tobias Holmberg (S). 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Ilona Lindqvist, (S)  Fryxellsgatan 51,  

662 35 Åmål, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Tobias Holmberg (S) för 

återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Ilona Lindqvist (S) som ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

_______________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Ilona Lindqvist 

-  Barn- och utbildningsnämnden 

-  Lönekontoret 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 29(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 184 2012/329 

 

Fyllnadsval av uppdraget som suppleant i  Åmåls Kommunfastigheter AB för resterande 

mandatperiod efter Tobias Holmberg (S). 

 

Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Mikael Norén (S), Järngatan 6 B, 662 33 

Åmål, som ny suppleant i Åmåls Kommunfastigheter AB, efter Tobias Holmberg (S), för återstoden 

av innevarande mandatperiod. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Mikael Norén (S), som ny suppleant i Åmåls Kommunfastigheter 

AB för återstoden av innevarande mandatperiod. 

 

____________________ 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

-  Mikael Norén 

-  Åmåls Kommunfastigheter AB



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 30(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 185  

 

Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag. 

 

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

borgarförslag per den 19 oktober 2012. Bilaga 163-165 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

 

___________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 31(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 186 2012/322 

 

Inkommen motion 

 

Ordföranden meddelar att en motion inkommit från Ulla Berne (M) angående sänkt hastighet 

i Åmåls kommun, bilaga 166-167. 

 

Ulla Berne (M) presenterar sin motion. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

__________________ 

 

Protokoll skickas till: 

Kommunstyrelsen 

  



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 32(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 187 2012/343 

 

Inkommen interpellation 

 

Ordföranden meddelar att en interpellation inkommit från Christer Törnell (KD) ställd 

till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls ordförande Roger Carlson (S), angående städning 

utanför restauranger i Åmål. Bilaga ärende 18, sid 168. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och tas denna upp till behandling 

vid kommande kommunfullmäktigemöte. 

 

______________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum Sida 

 Kommunfullmäktige      2012-10-31 33(33) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 188 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas kommunalförbund och 

Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte. 

 

Michael Karlsson (S) redovisar från möte föregående kväll i Mellerud angående arbetspendling med 

tåg. Representanter från regionen, SJ, Västtrafik, kommunalråden i Dalsland med flera hade deltagit 

i mötet. 

 

Möte med Dalslandskommunernas kommunalförbund ska hållas kommande dag. 

 

Anne Sörqvist (C) redovisar från möte med Fyrbodals kommunalförbund  som ägt rum 25 oktober 

och de ärenden som behandlats där. Informationen lämnas även skriftligt.  

 

KF § 189 

 

Meddelanden 

 

-  Revisionens rapport ”Granskning av kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i 

enskild regi”, daterad 4 oktober 2012, har inkommit och kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

-  Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 9 oktober 2012, att utse Thomas Fridlund (C) 

till ny ledamot i kommunfullmäktige, efter Ann-Louise Svensson (C).  Vidare utsågs Gunnar 

Dahlstrand (C) som ny ersättare. 

- Länsstyrelsen beslutade, enligt protokoll av den 9 oktober 2012, att utse Magnus Andersson (C) 

till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Roger Magnusson (C). Vidare utsågs Karl-Erik Lundgren 

(C) till ny ersättare. 

- Meddelas att november månads fullmäktigemöte börjar kl 17.30 då budgeten för 2013 kommer 

att behandlas. 

 

KF § 190 

 

Avslutning 

 

Ordföranden  förklarar mötet avslutat. 

 

________________________ 


