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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-01-25 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Kjell Carlsson (c ) X 
Ulla-Britt Johansson (c )  X 
Kjell Kaså (c ) X 
Gustav Wennberg (s) X 
Kjell Lindstedt (s) X 
Ewa Arvidsson (s) X 
Sven Martinsson (c ) X 
Anelia Dotcheva (c )  Ann-Louise Svensson (c ) X  
Ulf Levein (c )  Leif Aronsson (c ) X 
Birgitta Johansson (s) X  
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s) X  
Lisbeth Karlsson (c ) X 
Stellan Andersson (c ) X 
Karin Pettersson (c )  ------------ 
Michael Karlsson (s) X 
Bibbi Moberg (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c ) X  
Karl-Erik Lundgren (c )  Ivar Gustafsson (c ) X 
Thomas Olson (fp) X 
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X 
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (m)         X 
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) X   
Kurt Svensson (c ) X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s)  Laila Andrén (s) X 
Hans Plate (c ) X 
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Sammanträdet inleddes med en parentation över Nils-Erik Nilsson. 
 
§ 1 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde, årets första, 
och förklarade detsamma öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till 
folkhälsosamordnare Carolina Ekström. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 2 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 3 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla-Britt Johansson 
och Birgitta Johansson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 1 februari 2006  
kl 14.00. 
 
§ 4 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att ett medborgarförslag inkommit och behandlas 
detta under punkt 16. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
§ 5 
 
Folkhälsoarbetet i kommunen
 
Folkhälsosamordnare Carolina Ekström informerade om struktur, arbetssätt 
och ansvar gällande folkhälsoarbetet i kommunen. 
 
_____________ 
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KF § 6 
 
KS § 3 
 
AU  §  587 396/2005 
 
Allmänna bestämmelser och underlag för renhållningsavgifter 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 22 november 2005, KS § 122, angående allmänna bestämmelser och 
underlag för renhållningsavgifter. 
 
Dokumentet utgjorde en information till kommunens invånare om lagar och 
förordningar om vad som övrigt ligger till grund för renhållningsavgifter, 
hantering av avfall, kompostering, kommunen/brukarens ansvar mm och 
skulle tillställas alla hushåll i kommunen. 
 
Storleken på taxor och avgifter skulle beslutas årligen i budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslut att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag att gälla fr o m den 1 februari 2006. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-16. 
 
Håkan Sandberg föreslog följande omformulering av tredje stycket nerifrån 
på första sidan i dokumentet: ”Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderätts-
innehavaren är skyldig att omedelbart till renhållningsenheten anmäla 
avflyttning och från vilken tidpunkt detta sker. Underlåtenhet att anmäla 
medför att betalningsansvar kvarstår.” 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell, Lisbeth Karlsson, Kjell Lindstedt och 
Håkan Sandberg. 
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forts KF § 6 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Håkan Sandbergs förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att antaga kultur- och servicenämndens förslag till 
”Allmänna bestämmelser och underlag för renhållningsavgifter” med den 
justering som föreslagits av Håkan Sandberg att gälla fr o m den 1 februari 
2006. 
 
Lydelsen på tredje stycket nerifrån på sidan 1 skall därmed vara 
följande: ”Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är skyldig 
att omedelbart till renhållningsenheten anmäla avflyttning och från vilken 
tidpunkt detta sker. Underlåtenhet att anmäla medför att betalningsansvar 
kvarstår.” 
 
__________________
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KF § 7 
 
KS § 2 
 
AU § 586 335/2005 
 
Samverkansavtal naturbruksutbildning 
 
Från Västra Götalandsregionen hade inkommit förslag till samverkansavtal 
inom naturbruksutbildning för perioden 1 januari 2006 – 31 december 2010. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 17 november 2005, BUN § 213. 
 
Enligt nämndens beslut ställde man sig positiv till det föreslagna samverkans- 
avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till 
samverkansavtal för naturbruksgymnasiet enligt skrivelsen från Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 17-26. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga förslag till samverkansavtal för 
naturbruksgymnasiet i enlighet med skrivelsen från Fyrbodals Kommu-
nalförbund. 
 
_________________
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KF § 8 
 
KS § 1 
 
AU § 585 308/2005 
 
Reservkraftaggregat vid kommunens äldrevårdsanläggningar 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 27 april 2005, KF § 61, att 
erforderligt reservkraftaggregat skall installeras vid Åmålsgården. 
 
Vård- och omsorgsnämnden efterhörde i beslut av den 31 augusti 2005, VON 
§ 92, vem som har ansvaret för dessa aggregat inklusive drift och underhåll. 
 
Ärendet hade varit remitterat till säkerhetsskyddschefen Mats Johansson och 
föredrogs dennes yttrande av den 30 november 2005. Av yttrandet framgick 
att Krisberedskapsmyndigheten nu avråder från mobila reservkraftaggregat 
och av denna anledning ger man ej längre statsbidrag till dessa typer av 
aggregat. 
 
Under åren 2006 och 2007 lämnas fortsatt statsbidrag för installation av 
stationära reservkraftaggregat och därefter anser man att behovet är täckt och 
detta statsbidrag kommer att avvecklas därefter. 
 
Av säkerhetsskyddschefens skrivelse framgick uppfattningen att fastighets- 
ägaren har ansvaret för projektering, drift och underhåll av reservkraftaggre- 
gatet inom sitt fastighetsbestånd. 
 
Stationära reservkraftaggregat fanns för närvarande vid stadshuset, Norrtull, 
räddningstjänsten, VA-verket och Solsäter. 
 
Erforderliga stationära aggregat saknades således vid Åmålsgården, 
Adolfsberg, Illern/Ekbacken. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa att fastighets- 
ägaren ansvarar för projektering, drift och underhåll av reservkraftaggregat 
i sitt fastighetsbestånd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige uppmärksamma 
Åmåls Kommunfastigheter AB på beslutet. 
 
_____________________ 
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forts KS § 1, KF § 8 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde  föreslog Kurt Svensson att 
fastighetsägaren skall äga reservkraftsaggregatet och att kostnaden  
lägges på hyran. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att  fastighetsägaren skall äga 
reservkraftsaggregatet och att kostnaden lägges på hyran. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 27-33. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa att fastighetsägaren ansvarar för 
projektering, drift och underhåll av reservkraftaggregat i sitt 
fastighetsbestånd. 
 
Vidare beslöt kommunfullmäktige uppmärksamma Åmåls Kommun-
fastigheter AB på beslutet. 
 
_____________________ 
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KF § 9 
 
KS § 21 
 
POU § 191 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande:  
 
PA-gruppen har under 2004 utarbetat PA-konceptet ”Rekryteringsprocessen  
i Åmåls kommun”. PA-gruppen har under 2005 reviderat konceptet med 
anledning av ändringar i det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser 
(AB 05). Syftet med konceptet är att arbetsgivaren skall arbeta på ett likartat 
sätt i hela kommunen.  
 
I samband med mellanchefsutbildningen 2005 har PA-gruppen under en 
heldag per deltagargrupp gått igenom konceptet med enhetscheferna.  
Vidare har kommunledningskontorets personalenhet kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
konceptet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
PA-konceptet ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060101. 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Kaså att dokumentet 
kompletteras med att kommunen skall bekräfta en mottagen ansökan om 
anställning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag med den ändring som 
föreslagits av Kjell Kaså. 
 
Personalchefen skulle inför kommunfullmäktigesammanträdet komplettera 
dokumentet enligt Kjell Kasås förslag. 
 
__________________ 
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forts KF § 9 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 34-72. 
 
Christer Törnell yrkade på ett förtydligande beträffande krav på erforderliga 
kvalifikationer i bilaga 1 ”Rekryteringsordning”. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
Personalchef Jeanette Lämmel lämnade ett klarläggande. 
 
Håkan Sandberg föreslog att bilagan komplettera med en sjätte punkt: 
”6.  Externrekrytering”.  
 
Kurt Svensson föreslog att ärendet återremitteras till personal- och 
organisationsutskottet. 
 
Efter avslutade överläggningar ställde ordföranden proposition på 
återremissyrkandet och konstaterade därvid att kommunfullmäktige beslutat 
återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet till personal- och 
organisationsutskottet. 
 
_____________
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KF § 10 
 
KS § 22 
 
POU § 192  375/2005 
 
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun”  
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
PA-gruppen har under 2005 utarbetat PA-konceptet ”Policy och modell för 
rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun”. Konceptet är baserat på Svenska 
kommunförbundets modell i ärendet. Syftet med konceptet är att 
arbetsgivaren skall arbeta på ett likartat sätt i hela kommunen och att 
kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet. Förslaget har remitterats till de 
arbetsgivarrepresentanter inom respektive förvaltning som arbetar mycket 
med rehabilitering samt till Kinnekullehälsan (f d Åmålshälsan).  
 
I samband med mellanchefsutbildningen 2005 har personalchefen under  
en heldag per deltagargrupp gått igenom konceptet med enhetscheferna.  
Vidare har kommunledningskontorets personalenhet kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115. 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer konceptet, kommer  
det att läggas ut på kommunens intranet. Vidare kommer Kinnekullehälsan,  
primärvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen att kallas till ett 
möte i ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun” att gälla  
fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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forts KF § 10 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 73-100. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa PA-konceptet  ”Policy och modell  
för rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
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KF § 11 
 
KS § 23 
 
POU § 193 376/2005, 166/2005 
  
”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem” 
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 1996 utarbetat  
”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem”,  
som ingår som en bilaga till ”Personal- och arbetsmiljöpolicyn för Åmåls 
kommun”. PA-gruppen har under 2005 reviderat den förstnämnda policyn. 
Bakgrund till revideringen är ett uppdrag från personal- och organisations-
utskottet 050912 § 143 om ändring av ”Åmåls kommuns övergripande policy 
om missbruks- och drogproblem”, så att arbetsgivaren med stöd av policyn 
har möjlighet att genomföra drogtest vid nyanställning och under pågående 
anställning när så anses erforderligt.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet har kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
policyn, kommer den att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade 
policyn ”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och 
drogproblem” att gälla fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 101-102. 
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forts KF § 11 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa den reviderade policyn ”Åmåls 
kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem” att gälla  
fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
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KF § 12 
 
KS § 24 
 
POU § 194 253/2003  
 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 2003 utarbetat 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”, som har fastställts av  
kommunfullmäktige 031217 § 217. Personalenheten har under 2005  
reviderat det lönepolitiska programmet med anledning av ändringar i 
jämställdhetslagen och i de centrala kollektivavtalen om lön och allmänna 
anställningsvillkor (HÖK 05).  
 
Kommunledningskontorets personalenhet har kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
programmet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060101. 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 103-113. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa det reviderade dokumentet 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
_____________________________ 
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KF § 13 
 
KS § 4 
 
AU § 588 81/2003 
 
Motion – gång- och cykelväg till Västra Kyrkogården över Åmålsån. 
 
Gustav Wennberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 
26 februari 2003 angående gång- och cykelväg till Västra Kyrkogården över 
Åmålsån såsom en förlängning av Fryxellsgatan. 
 
Kommunen hade den 25 mars 2003 remitterat motionen till Kyrkorådet 
i Åmåls församling för efterhörande av deras synpunkter. Kyrkorådet hade i 
sin tur den 9 april 2003 efterhört kyrkogårdschefens synpunkter. 
 
Kyrkans synpunkter hade inkommit till kommunen i yttrande av den 1 
november 2006. 
 
Ärendet hade därefter remitterats till kultur- och servicenämnden och 
föredrogs nämndens yttrande av den 17 augusti 2005, KSN § 76, enligt vilket 
yttrande byggandet av den aktuella gångbron skulle inordnas och prioriteras 
bland kommunens övriga angelägna projekt och skulle anläggningsarbetena 
hänskjutas till kommande budgetarbete. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna kultur- och servicenämndens beslut till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
Det noterades också möjligheten att använda den s k servicelinjen. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde noterades att ”servicelinjen” numera 
benämnes ”Åmålsrunden”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 114-120. 
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forts KF § 13 
 
Gustav Wennberg tackade för motionssvaret. 
 
Inlägg gjordes av Kaare Kvist och Thomas Olson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att kultur- och servicenämndens beslut utgör   
svar på motionen. 
 
Det noterades också möjligheten att använda den s k servicelinjen. 
 
____________________ 
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§ 14  
 
Revisor till FINSAM Norra Dalsland 
 
Dals Eds kommunfullmäktige hade den 24 augusti 2004, § 59, beslutat  
utse  Torgny Arvidsson, Lund 110, 668 91 ED, till revisor o projektet 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (FINSAM). 
 
Fullmäktige i Bengtsfors och Åmåls kommuner hade nu att ta ställning  
till valet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt godkänna Torgny Arvidsson, Lund 110, 668 91 
ED, som revisor i Samordningsförbundet Norra Dalsland. 
 
§ 15 332/2005 
 
Avsägelse av uppdraget som överförmyndare – Claes G Hult
 
Claes G Hult hade i skrivelse av den 6 oktober 2005 anhållit om entledigande 
från uppdraget som överförmyndare i Åmåls kommun. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt entlediga Claes G  Hult från uppdraget som  
överförmyndare från och med den 1 april 2006. 
 
§ 16 
 
Fyllnadsval som överförmyndare
 
Kurt Svensson föreslog kommunfullmäktige att utse Roy Björck till 
överförmyndare.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja Roy Björck, Rösbacken 3, 662 33 ÅMÅL, 
tel 0532-71287, till överförmyndare fr o m 1 april 2006. 
 
§ 17 
 
Fyllnadsval som ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden
 
Kurt Svensson föreslog kommunfullmäktige utse nuvarande ersättare Terttu 
Martinsson(c ) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
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forts § 17 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja  Terttu Martinsson (c ), Åsgatan 49 D, 662 
37  ÅMÅL, tel 10864, som ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
efter Nils-Erik Nilsson (c ) för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
§ 18 
 
Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
 
Kurt Svensson föreslog kommunfullmäktige utse Bertil Fryklind (c ) till ny 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Terttu Martinsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja Bertil Fryklind (c ), Södra Långgatan 8,  
662 30  ÅMÅL, tel 10419, som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
efter Terttu Martinsson (c ) för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
§ 19 
 
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen
 
Kurt Svensson föreslog kommunfullmäktige utse Anne Sörqvist (c ) som 
ersättare i kommunstyrelsen och att Stellan Andersson (c ) flyttas upp som 
förste ersättare. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja Anne Sörqvist (c ), Byn Domaregården, 662 
91  ÅMÅL, tel 43141, som ersättare i kommunstyrelsen efter Nils-Erik 
Nilsson (c ) för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
Vidare beslöt kommunfullmäktige att ändra ordningen på ersättarna i 
kommunstyrelsen så att Stellan Andersson (c ) blir förste ersättare. 
 
§ 20 267/2005 
 
Fråga ang det nya ekonomisystemet
 
Gustav Wennberg (s) hade inkommit med fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande, bil 14, angående det nya ekonomisystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslöt att frågan fick ställas. 
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forts § 20  
 
Kurt Svensson besvarade frågan. 
 
Gustav Wennberg tackade för svaret. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga frågan till handlingarna. 
 
§ 21 19/2006 
 
Svar på interpellation ang byggnation på Måkebergsplan
 
Håkan Sandberg (m) hade till dagens fullmäktigesammanträde inkommit  
med interpellation angående byggnation på Måkebergsplan, ställd till 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen fick ställas. 
 
Interpellationssvar, bil 15, hade inkommit från kommunstyrelsens ordfö- 
rande Kurt Svensson (c ) och hade svaret lagts på bordet. 
 
I interpellationsdebatten gjordes inlägg av Håkan Sandberg, Sven Martinsson,   
Kurt Svensson, Kaare Kvist, Christer Törnell och Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga interpellationen och interpellationssvaret  
till handlingarna. 
 
§ 22 18/2006   
 
Inkommet medborgarförslag
 
Solveig Jansson hade inkommit med ett medborgarförslag angående 
iordningställande av parkeringsplatser med motorvärmare på Hamnplan,  
bil 16. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-01-25 21 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 23 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Kommunalförbundet Fyrbodal
 
Inga möten hade hållits i de båda kommunalförbunden sedan föregående 
kommunfullmäktigesammanträde och följaktligen fanns inget att rapportera. 
 
Håkan Sandberg rapporterade från arbetet inom revisionen för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 24 447/2005 
 
Meddelande 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 29 december 2005 innebärande att  
Leif Aronsson (c ) blir ny ersättare i fullmäktige efter Nils-Erik Nilsson. 
 
Vidare föredrogs två yttranden över kommunalbesvär avseende kommunfull-
mäktiges beslut om borgensavgift hos Åmåls Kommunfastigheter AB,  
KF § 203/2005.  
 
Meddelades ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2005-12-21,  
§ 236, hade ingetts till länsrätten. 
 
§ 25 
 
Avslutning
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
______________ 
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