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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-02-22 
 
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 ) X  
Ulf Levein (c ) X 
Birgitta Johansson (s)  Laila Andrén (s) X  
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s) X  
Lisbeth Karlsson (c )  Bengt Hansson (c ) X 
Stellan Andersson (c ) X 
Karin Pettersson (c ) X 
Michael Karlsson (s) X 
Bibbi Moberg (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c ) X  
Karl-Erik Lundgren (c ) X 
Thomas Olson (fp) X 
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X fr 18.55 i info-punkten 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X 
Håkan Sandberg (m)   Wega Sandberg (m) X  
Barbro Gustafsson (m)         X 
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) X   
Kurt Svensson (c ) X fr 18.40 i info-punkten 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s) X 
Hans Plate (c ) X 
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§ 26 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade 
detsamma öppnat.  
 
Förrättades upprop. 
 
§ 27 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 28 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Fridlund  
och Linda Strand. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 1 mars 2006 kl 14.00. 
 
§ 29 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att eftersom inga motioner, medborgarförslag, 
interpellationer eller frågor inkommit utgår punkt 18. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
§ 30 
 
Information från revisionen
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff informerade om revisions- 
arbetet avseende internkontroll. 
 
______________ 
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KF § 31 
 
KS § 40 
 
AU § 5 376/2004 
 
Utökad kommunal borgen – Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
 
Föredrogs skrivelse av den 14 december 2005 från Föreningen Fengersfors 
Folkets Hus med anhållan om utökad  kommunal borgen för renovering 
av lokalerna i Fengersfors. 
 
I skrivelsen hemställdes om en utökning från nuvarande 1,2 miljoner  
kronor till 1,5 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fram- 
ställningen. 
 
_____________________  
 
 
 Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-2. 
 
Barbro Gustafsson yrkade bifall till framställningen. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja framställningen om utökning av den 
kommunala borgen från 1,2 miljoner kronor till 1,5 miljoner kronor. 
 
_____________ 
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KF § 32 
 
KS § 41 
AU § 6 304/2005  
 
Kommunalt stöd till upprustning – Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
 
Upptogs åter till behandling framställningar från Föreningen Fengersfors 
Folkets Hus angående kommunalt stöd för upprustningsarbetena. 
 
Föreningen hade tidigare besökt arbetsutskottet och redogjort för ärendet och 
hade detta behandlats vid tre tillfällen under hösten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna ett räntefritt och 
amorteringsfritt lån om 450.000 kronor till föreningen att gälla tills vidare. 
Under den tid lånet löper betalar kommunen inte något underskottsbidrag till 
föreningen. 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter vidare att föreningens minskade kostnader för 
energi och upprustning i övrigt innebär att behovet av driftsstöd till före-
ningen fortsättningsvis reduceras betydligt. 
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 3-8. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till förslaget men föreslog att kommunstyrelsens 
förutsättning ersätter sista meningen i arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att lämna ett räntefritt och amorteringsfritt lån om 
450.000 kronor till föreningen att gälla tills vidare. 
 
Kommunfullmäktige förutsätter att föreningens minskade kostnader för energi 
och upprustning i övrigt innebär att behovet av driftsstöd till föreningen 
fortsättningsvis reduceras betydligt. 
____________ 
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KF § 33 
 
KS § 56 
 
AU § 48 45/2006 
 
Tilläggsbudget för år 2006 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 26 januari 2006 angående 
tilläggsbudgetering. 
 
Det totala behovet av tilläggsbudgetering i investeringsbudgeten uppgick 
till 5.599.000 kronor. I sin helhet uppgick investeringsbudgeten för år 2006 
till 36.194.000 kronor och skulle således enligt förslaget tilläggsbudgeteras 
med 5.599.000 kronor avseende ej upparbetade medel för år 2005. 
 
Sammantaget skulle därigenom investeringsbudgeten för år 2006 uppgå till 
totalt 41.793.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till 
tilläggsbudgetering. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 9-15. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att för år 2006 tilläggsbudgetera 5.599.000 kronor  
inom investeringsbudgeten. 
 
___________ 
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KF § 34 
 
KS § 67 
 
AU § 59 206/2005 
 
Finansiering av nytt ventilationssystem vid räddningstjänsten 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 26 januari 2006 angående 
ventilationssystem vid räddningstjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 31 augusti 2005, KF § 133, att räddnings- 
tjänsten skulle tillföras 382.000 kronor för investering i nytt ventilations- 
system genom att ianspråktaga 182.000 kronor i 2005 års tilläggsbudget samt 
genom att ianspråktaga 200.000 kronor av räddningstjänstens tillförda egna 
kapital. 
 
Räddningschefen hade nu i skrivelse meddelat att investeringen i nytt 
ventilationssystem skulle bli dyrare än beviljade 382.000 kronor varför 
räddningschefen begärde att få disponera återstående 74.000 kronor ur 
räddningstjänstens tidigare överskottskapital. 
 
I skrivelsen tillstyrkte ekonomichefen förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  bevilja räddnings- 
tjänsten att disponera återstående 74.000 kronor ur eget överskottskapital 
att användas till finansiering av nytt ventilationssystem vid räddningstjänsten.  
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 16-17. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja räddningstjänsten att disponera 
återstående 74.000 kronor ur eget överskottskapital att användas till 
finansiering av nytt ventilationssystem vid räddningstjänsten. 
________________ 
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KF § 35 
 
KS § 63 
 
AU § 55 347/2005 
 
Ändring av slambehandlingstaxa 
 
Föredrogs skrivelse från kultur- och servicenämndens sammanträde den 18 
januari 2006, KSN § 6, enligt vilken skrivelse man önskade göra en föränd- 
ring av den tidigare antagna slambehandlingstaxan avseende tömning av 
slambrunnar inom kommungränsen. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet tillstyrkt en reviderad slambehandlingstaxa. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- 
och servicenämndens förslag till reviderad slambehandlingstaxa att tillämpas 
från och med den 1 mars 2006. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 18-20. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga kultur- och servicenämndens förslag till 
reviderad slambehandlingstaxa att tillämpas från och med den 1 mars 2006. 
 
_______________________ 
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KF § 36 
 
KS § 48 
 
AU § 23 278/2005 
 
Gemensam gymnasieskola Säffle/Åmål 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gudrun Svensson, barn- och 
utbildningschef Michael Blom, Anita Karlsson, verksamhetsansvarig vid 
gymnasiet och förvaltningsass. Kerstin Bengtsson  från Säffle samt från Åmål 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Kaså, barn-utbildningschef 
Roger Westman och bitr rektor Svante Melander, Karlbergsgymnasiet,  
redogjorde inför arbetsutskotten för ärendet. 
 
Redovisades inledningsvis hur utredningen arbetat. En referensgrupp hade 
knutits till arbetet med representation från bl a elever, personal  och politiker. 
Studieresor hade företagits och hade kontakter förekommit med andra kom- 
muner runt frågorna. 
 
Utredningsmännen förordade att organisationen sker inom ett kommunal- 
förbund. 
 
Presenterades utredningsmännens tidsplan för det fortsatta arbetet. 
Utgångspunkten är ett principbeslut i de båda kommunernas fullmäktige- 
församlingar under första kvartalet innevarande år och utmynnade tidsplanen i 
ett definitivt beslut att tas efter sommaruppehållet. Verksamheten skulle starta 
hösten 2007. 
 
Diskuterades den lämpliga tidpunkten för det definitiva beslutet mot bak- 
grund av förestående kommunalval till hösten. Diskuterades framtida region- 
tillhörighet och innebörden av begreppet ”delat ledarskap”. 
 
Arbetsutskottens förslag 
 
Arbetsutskotten föreslår respektive kommunstyrelse och barn- och utbild- 
ningsnämnd att gå fram till kommunfullmäktige under 1:a kvartalet inne- 
varande år med förslag att kommunfullmäktige i princip beslutar att de båda 
kommunerna skall ha en gemensam gymnasieskola inom ramen för ett 
kommunalförbund. Kommunalförbundet skall starta sin verksamhet den 
1 januari 2007. Det fortsatta utredningsarbetet sker med samma utredare som 
hittills. 
 
Definitivt beslut beträffande organisationen skall tas under juni månad inne-
varande år och resterande del av det definitiva beslutet tas under augusti – 
september innevarande år. 
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forts Au § 23, forts KS § 48, forts KF § 36 
 
Utredningsmännen rapporterar kontinuerligt under tiden fram till det 
definitiva beslutet till de båda arbetsutskotten. 
 
Arbetsutskottens beslut 
 
Utredningsmännen klargör mera innebörden av begreppet ”delat ledarskap”. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 21-70. 
 
Kjell Kaså, Christer Törnell, Gustav Wennberg och Kurt Svensson yrkade 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Inger Herfindal. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i princip att de båda kommunerna skall ha en 
gemensam gymnasieskola inom ramen för ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundet skall starta sin verksamhet den 1 januari 2007.  
Det fortsatta utredningsarbetet sker med samma utredare som hittills. 
 
Definitivt beslut beträffande organisationen skall tas under juni månad inne-
varande år och resterande del av det definitiva beslutet tas under augusti – 
september innevarande år. 
 
Utredningsmännen rapporterar kontinuerligt under tiden fram till det 
definitiva beslutet till de båda arbetsutskotten. 
 
________________ 
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KF § 37 
 
KS § 59 
 
AU § 51 299/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för bygg- och miljönämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 71-73. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga bygg- och miljönämndens verksam-
hetsplan för år 2006. 
 
_____________
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KF § 38 
 
KS § 60 
 
AU § 52 459/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för kultur- och  servicenämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för kultur- och servicenämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 74-114. 
 
Laila Andrén föreslog att det för Kostenheten under ”Detta vill vi uppnå” görs 
följande tillägg i första meningen ”… att ekologiskt odlade råvaror inhandlas i 
möjligaste mån i Åmåls kommun.” 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga kultur- och servicenämndens verksam-
hetsplan för år 2006 och med det tillägg som föreslagits av Laila Andrén. 
 
_____________
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KF § 40 
 
KS § 61 
 
AU § 53 456/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för vård- och omsorgsnämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 115-135. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga vård- och omsorgsnämndens verksam-
hetsplan för år 2006. 
 
_____________ 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl  19.25 och 19.40
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KF § 40 
 
KS § 39 
 
AU § 4 255/2005 
 
Ändrad arbetsfördelning mellan nämnder – kommunstyrelsen och 
kultur- och servicenämnden. 
 
I enlighet med tidigare förändringsarbete avseende kommunens tekniska 
verksamhet fanns förslag om överförande av ”GIS-verksamheten” från 
kommunstyrelsen till kultur- och servicenämnden (kartverksamheten). 
 
Förslaget innebar att ”IT-verksamheten” (dataverksamheten) kvarstannar 
hos kommunstyrelsen. 
 
Förslaget hade varit remitterat till kultur- och servicenämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 21 december 2005, KSN § 131. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förändringen genomföres 
per den 1 mars 2006. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil  136-140. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt om överförande av ”GIS-verksamheten” från 
kommunstyrelsen till kultur- och servicenämnden (kartverksamheten). 
Förslaget innebar att ”IT-verksamheten” (dataverksamheten) kvarstannar 
hos kommunstyrelsen. 
Förändringen genomförs per den 1 mars 2006. 
 
_______________
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KF § 41 
 
KS § 70 
 
POU § 13 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 051207 § 191 
behandlat rubricerade ärende. Utskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen  
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 060110 § 21 med tillstyrkan 
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige, som har behandlat ärendet vid 
sammanträde 060125 § 9. Kommunfullmäktige beslöt att bilaga 1 till PA-
konceptet – rekryteringsordning för Åmåls kommun – skulle återremitteras till 
PA-gruppen för komplettering med en sjätte punkt ”Externa sökande”.   
 
PA-gruppen har reviderat rekryteringsordningen i enlighet med 
kommunfullmäktiges direktiv. Rekryteringsordningen har därefter fastställts 
av personal- och organisationsutskottet vid sammanträde 060201 § 12.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
konceptet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Efter den av kommunfullmäktige beslutade revideringen av bilaga 1  
– rekryteringsordning för Åmåls kommun – föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil  141-143. 
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forts KF § 41 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa det reviderade PA-konceptet 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
_________________
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KF § 42 
 
KS § 42 
 
AU § 7 430/2005  
 
Ändrad framtida bolagsstruktur inom Västtrafik 
 
Föredrogs skrivelse från Ägarrådet inom Västtrafik av den 8 december 2005 
angående ändrad bolagsstruktur. 
 
Västtrafiks bolagsstruktur var ursprungligen en anpassning till de fyra olika 
regiondelarna inom Västra Götalandsregionen i syfte att säkerställa närhet 
till kommunerna samtidigt som en viss hänsyn togs till de tidigare trafik- 
huvudmännens ansvarsområden. 
 
För utvecklingen av Västtrafik som en väl sammanhållen organisation med 
anpassade arbetsformer mot länets kommuner och Västra Götalandsregionen 
var nu det avgörande argumentet att samla verksamheten inom en juridisk 
person och ett bolag. 
 
I skrivelsen efterhördes de olika ägarnas beslut inför ordinarie bolagsstämma. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att som ägardirektiv inför ordinarie bolagsstämma år 2006 med Västtrafik AB 
uttala att kommunen ansluter sig till den av Regionala ägarrådet meddelade 
rekommendationen att överföra verksamheten i Västtrafik Göteborgsområdet 
AB, Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB samt Västtrafik Skara- 
borg AB till Västtrafik AB genom fusion, 
 
att instruera kommunens/regionens ombud att vid bolagsstämman rösta för att 
stämman uppdrar åt styrelsen för Västtrafik AB att genom fusion upptaga 
dotterbolagen Västtrafik Göteborgsområdet AB, Västtrafik Sjuhärad AB, 
Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB, 
 
att uppdra åt kommunens/regionens ombud vid bolagsstämman att godkänna 
de justeringar av bolagsordningen för Västtrafik AB, som betingas av fusio- 
nen  och de ändringar i aktiebolagslagen som träder i kraft den 1 januari 2006, 
samt 
 
att arkivmyndigheten för Västra Götalandsregionen skall vara arkiv-
myndighet för Västtrafik AB. 
_____________________ 
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forts KS § 42, KF § 42 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil  144-152. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt  
 
att som ägardirektiv inför ordinarie bolagsstämma år 2006 med Västtrafik AB 
uttala att kommunen ansluter sig till den av Regionala ägarrådet meddelade 
rekommendationen att överföra verksamheten i Västtrafik Göteborgsområdet 
AB, Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB samt Västtrafik Skara- 
borg AB till Västtrafik AB genom fusion, 
 
att instruera kommunens/regionens ombud att vid bolagsstämman rösta för att 
stämman uppdrar åt styrelsen för Västtrafik AB att genom fusion upptaga 
dotterbolagen Västtrafik Göteborgsområdet AB, Västtrafik Sjuhärad AB, 
Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB, 
 
att uppdra åt kommunens/regionens ombud vid bolagsstämman att godkänna 
de justeringar av bolagsordningen för Västtrafik AB, som betingas av fusio- 
nen  och de ändringar i aktiebolagslagen som träder i kraft den 1 januari 2006, 
samt 
 
att arkivmyndigheten för Västra Götalandsregionen skall vara arkiv-
myndighet för Västtrafik AB. 
 
_____________________ 
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KF § 43 
 
KS § 38 
 
AU § 3 288/2005 
 
Revisionsrapport angående över- och fyllnadstid 
 
Revisorerna hade den 5 september 2005 inkommit med revisionsrapport för 
vård och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Rapporten 
avsåg övertid och fyllnadstid och eventuell inverkan på arbetsmiljön. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 20 oktober 2005, 
VON § 107. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 14 december 
2005, BUN § 236. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten jämte de båda yttrandena överlämnas till kommun- 
fullmäktige. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 153-210. 
 
Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson, Kurt Svensson och Tage Träff.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
_________________
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KF § 44 
 
KS § 62 
 
AU § 54 284/2005 
 
Revisionsrapport ”Granskning av långtidssjukskrivna och 
rehabiliteringsprocessen” 
 
Revisorerna hade den 9 september 2005 ingivit rapport avseende ”Gransk- 
ning av långtidssjukskrivna och rehabiliteringsprocessen”. Rapporten hade 
remitterats  till berörda och föredrogs yttranden från personal- och organisa- 
tionsutskottet, 2005-10-05, POU § 161, barn- och utbildningsnämnden, 
2005-10-19, BUN § 182, vård- och omsorgsnämnden 2005-10-20, VON § 
105 samt kultur- och servicenämnden 2006-01-18, KSN § 2. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten jämte yttrandena överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_______________________   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 211-233. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
_________________
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KF § 45 
 
KS § 37 
 
AU § 2 83/2005 
 
Motion – skolstart för eleverna i årskurs 7 
 
Laila Andrén hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 23 februari 
2005 angående skolstart för 7:ans elever. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och föredrog 
nämndens yttrande av den 14 december 2005, BUN § 234. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar barn- och utbildningsnämndens yttrande till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar, bil 234-236. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén och Christer Törnell. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att barn- och utbildningsnämndens yttrande 
utgör svar på motionen ifråga. 
 
_______________
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§ 46 
 
Fyllnadsval som ersättare i Samordningsförbundet Norra Dalsland
 
Kommunfullmäktige hade att utse ersättare för Nils-Erik Nilsson (c ) till 
uppdraget som ersättare i Samordningsförbundet Norra Dalsland. 
 
Kurt Svensson föreslog kommunfullmäktige utse  Leif Aronsson (c ) 
till ersättare i Samordningsförbundet Norra Dalsland. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja Leif Aronsson (c ), Sandbol 110,  
662 97  ÅNIMSKOG, tel 0532-22086. 
 
§ 47 58/2006 
 
Anmälan av revisionsrapport
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff informerade kommunfullmäktige 
om att revisionsrapport avseende Intern kontroll – Övergripande granskning 
avgivits. 
 
Rapporten är även avgiven till kommunstyrelsen och kommer efter beredning 
att behandlas på sedvanligt sätt. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
§ 48 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Kommunalförbundet Fyrbodal
 
Redogjorde kommunfullmäktiges representant i Kommunalförbundet 
Dalslands direktion, Kurt Svensson, för beslut och åtgärder inom Kommu-
nalförbundet Dalsland sedan föregående kommunfullmäktigemöte. 
 
Vidare rapporterades från sammanträde inom Kommunalförbundet Fyrbodal. 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
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§ 49 
 
Meddelande
 
Meddelades att ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-21, 
§ 236, ingetts till länsrätten. Yttrande i ärendet hade p gr a tidsbrist redan 
ingivits och ingick detsamma i dagens handlingar. 
 
Framfördes organisationen Hela Människans inbjudan till fackeltåg mot våld, 
för frihet och fred fredagen den 3 mars, med samling på torget kl 17.45. 
 
§ 50 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
_______________ 
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