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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-03-29 
 
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 )  Bengt Hansson (c ) X  
Ulf Levein (c ) X 
Birgitta Johansson (s) X  
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s) X  
Lisbeth Karlsson (c ) X 
Stellan Andersson (c )  Ann-Louise Svensson (c ) X 
Karin Pettersson (c )  ----------- 
Michael Karlsson (s) X 
Bibbi Moberg (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c )  Bengt Petersson (c )  X  
Karl-Erik Lundgren (c ) X 
Thomas Olson (fp)  Gun-Britt Larsson (fp) X 
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X 
Håkan Sandberg (m)   ------------  
Barbro Gustafsson (m)           ------------ 
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) X   
Kurt Svensson (c ) X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s) X 
Hans Plate (c ) X 
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§ 51 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden hälsade alla välkomna  till dagens sammanträde och förklarade 
detsamma öppnat.  
 
Ett särskilt välkommen riktades till våra gäster från Sid i Serbien och 
chefsekonom Johan Andersson 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 52 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 53 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl-Erik Lundgren 
och Gunnar Kvamme. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 5 april 2006 kl 14.00. 
 
§ 54 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och behandlas denna under 
punkt 7.  
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
- - - - - - - - - - 
 
Borgmästare Mita Avramov och administrativchef Nada Cvilanovic tackade 
för det varma mottagande man fått i Åmål och informerade borgmästaren om 
den parlamentariska situationen i Sid.  
____________ 
 
Chefsekonom Johan Andersson redogjorde för den nya budgetprocessen. 
___________ 
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KF § 55 
 
KS § 100 
 
AU § 121 86/2006  
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagstiftningen 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 
23 februari 2006, BMN § 23, angående taxa för tillsyn och prövning enligt 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Kommunal taxa krävdes för uttagande av avgift vid godkännanden/regi-
strering av livsmedelsverksamheten och hade miljöchefen Dan Gunnardo 
redovisat tjänsteförslag i ärendet av den 17 februari 2006. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet beslutat med hänvisning till Livsmedels- 
verkets föreskrifter LIVSFS 2005:23 om avgifter, att timtaxa för godkän-
nande, registrering, tillstånd, kontroll m m skulle vara 600 kronor för år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka bygg- och 
miljönämndens förslag till aktuell taxa avseende år 2006. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa föreslagen taxa för tillsyn och  
prövning enligt livsmedelslagstiftningen att gälla fr o m 1 april 2006. 
 
_____________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-03-29 5 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 56 
 
KS § 92 
 
AU § 100 444/2005  
 
Energi- och klimatstrategi i Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 7 februari 2006, KS § 36, 
behandlat bygg- och miljönämndens förslag till energi- och klimat- 
strategi för Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträdet återremittera ärendet för komp- 
lettering. 
 
Föredrogs protokollsutdrag i ärendet från bygg- och miljönämndens samman- 
träde den 23 februari 2006, BMN § 28, med synpunkter på förslaget. Strate- 
gin var förankrad i kommunens ledningsgrupp för Agenda 21-arbetet och 
strategin redovisade konkreta åtgärder under perioden 2006-2010 i syfte att nå 
de av kommunfullmäktige beslutade energi- och klimatmålen. 
 
Nämnden ansåg att strategin snarast borde antas av kommunfullmäktige i 
befintlig utformning, inte minst då den var en del av kommunens klimat- 
investeringsprogram. 
 
Nämnden påpekade vidare att ett antagande av strategin inte hindrade att 
andra energifrågor implementerades i kommunens energiplaneringsarbete. 
 
Kommunekolog Dan Gunnardo redogjorde inför arbetsutskottet ytterligare för 
ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av energi och klimatstrategi för Åmåls kommun. 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde beviljade ordföranden följande 
protokollsanteckning från Håkan Sandberg: ”I Åmål planeras mer än 200 nya 
bostäder. Detta innebär en stor ökning av energikonsumtionen som i sin tur 
kan ge klimatpåverkan. Föreslaget exploateringsavtal är villkorslöst med 
avseende på energiförsörjning. Att, som bygg- och miljönämnden säger: ”Ett 
antagande av strategin hindrar inte att andra energifrågor implementeras i 
kommunens energiplaneringsarbete. Detta kan gälla exempelvis en översyn av 
energianvändningen avseende den planerade byggnationen på bl a Höganäs. ” 
Självklart är ett ovillkorat avtal ett hinder som kommunen i ett senare skede  
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forts KS § 92, KF § 56 
 
vill påverka energianvändningen inom avtalsområdet. Frånsett ovanstående 
anser jag att dokumentet har god standard och stödjer det.” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-25. 
 
Kurt Svensson, Gustav Wennberg och  Christer Törnell yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulf Levein yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och ville ha följande 
antecknat till protokollet: ”Att kommunen nu tar itu med energifrågorna med 
avseende på småskalig vattenkraft”. 
 
Birgit Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga föreslagen energi- och klimatstrategi för 
Åmåls kommun. 
 
Ordföranden beslöt vidare medge Ulf Levein följande protokollsanteckning: 
”Att kommunen nu tar itu med energifrågorna med avseende på småskalig 
vattenkraft”. 
 
__________________
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KF § 57 
 
KS § 101 
 
AU § 122 280/2005 
 
Exploateringsavtal avseende Näsudden, Höganäs 1:1 
 
Föredrogs förslag till exploateringsavtal avseende Näsudden, Höganäs 1:1 i 
Åmål, vilket inkommit till kanslienheten den 1 mars 2006. 
 
Avtalet föreslogs tecknas mellan Åmåls kommun och Skanska Sverige AB. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
förslaget till exploateringsavtal. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkades bifall till arbetsutskottets förslag 
av Kurt Svensson, Kjell Kaså, Gustav Wennberg, Thomas Olson och Christer 
Törnell. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 26-30 och  
de kompletterande handlingar som lagts på bordet. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Birgit Karlsson yrkade på avslag i ärendet. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
Lisbeth Karlsson, Kjell Lindstedt och Christer Törnell yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Birgit Karlsson. 
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forts KF § 57 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslog  
att uppdrag ges om namnbyte på Yachtgatan. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell och Kaare Kvist. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg:  
 
kommunstyrelsens förslag, tillstyrkt av Kurt Svensson, Gustav Wennberg, 
Lisbeth Karlsson, Kjell Lindstedt, Christer Törnell och Kjell Kaså och 
 
Birgit Karlssons avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga föreliggande förslag till exploateringsavtal. 
 
Vidare beslöt fullmäktige i enlighet med Kjell Kasås tilläggsförslag att uppdra 
åt kultur- och servicenämnden att inkomma med förslag om namnbyte på 
Yachtgatan. 
 
______________ 
 
 
 
Ajournerades sammanträdes mellan kl  20.00-20.05
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KF § 58 
 
KS § 81 
 
AU § 74 400/2005 
 
Revisionsrapport ”Djurparken – sponsring och ekonomiska rutiner” 
 
Kommunrevisionen hade den 1 november 2005 inkommit med revisions- 
rapport avseende djurparken – sponsring och ekonomiska rutiner. 
I promemorian hade påpekats vissa brister inom den interna kontrollen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 26 januari 2006, 
VON § 3. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Vård- och omsorgsnämndens yttrande överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 31-42. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
______________
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KF § 59 
 
KS § 80 
 
AU § 73 190/2005 
 
Motion – småföretagande vid stora byggen 
 
Thomas Olson hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 24 maj 2005 
angående småföretagande vid stora byggen. 
 
Syftet var att möjliggöra för mindre och specialiserade företag att lägga anbud 
vid stora upphandlingar. 
 
Ärendet hade remitterats till Åmåls Kommunfastigheter AB, kommunens 
fastighetsingenjör Lennart Karlsson samt Näringslivsrådet. 
 
Föredrogs yttrande av den 11 oktober 2005 från Åmåls Kommunfastigheter 
AB och kommunens fastighetsingenjör Lennart Karlsson. 
 
Föredrogs yttrande från Näringslivsrådet i Åmål av den 30 januari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna de båda remissvaren till kommun- 
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson bifall till 
arbetsutskottets  förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_______________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 43-46. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gun-Britt Larsson tackade – å Thomas Olsons vägnar – för motionssvaret. 
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forts KF § 59 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att de båda yttrandena utgör svar på  
motionen ifråga. 
 
________________
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KF § 60 
 
KS § 93 
 
AU § 101 404/2005 
 
Motion angående fastställande av avgifter 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 28 
november 2005 angående fastställande av de kommunala avgifterna. 
 
Föredrogs kanslichefens yttrande av den 9 februari 2006. 
 
I skrivelsen föreslog kanslichefen att fullmäktiges beslut i ärendet får utform- 
ningen ”fullmäktige rekommenderar styrelsen och nämnderna att själva 
besluta om de ersättningar som inte kräver fullmäktigebeslut”. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige  tillstyrka att kansli- 
chefens skrivelse utgör svar på motionen. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson. 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 47-52. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att kanslichefens skrivelse utgör svar på motionen 
ifråga. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg.  
______________
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§ 61 109/2006   
 
Inkommen motion
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Michael Karlsson (s) 
angående fria arbetskläder till barnomsorgspersonal i Åmåls kommun, bil 7. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
§ 62 
 
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. 
 
Inlägg gjordes av Inga Engström, Ulla-Britt Johansson, Kurt Svensson, Inger 
Herfindal och Gustav Wennberg. 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 63 
 
Meddelande
 
Meddelades att Christer Törnell (kd) vid kommunstyrelsens sammanträde 
2006-03-13, KS § 109, återkallat sin motion angående valfrihet i barn-
omsorgen. 
 
Ordföranden tackade för uppvaktningen vid den jämna födelsedagen. 
 
§ 64 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
______________ 
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