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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-04-26 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Kjell Carlsson (c )  Bengt Hansson (c ) fr kl 19.20 i är 1 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 )  Leif Aronsson (c ) X 
Birgitta Johansson (s)   ------------- 
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s)  Laila Andrén (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)  Niklas Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c )  Bengt Petersson (c ) X 
Karl-Erik Lundgren (c ) X 
Thomas Olson (fp) X fr kl 19.25 i ärende 1 
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) X 
Hans Plate (c ) X 
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§ 65 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och  
förklarade detsamma öppnat. 
 
 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 66 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 67 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stellan Andersson 
och Inga Engström. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 3 maj 2006 kl 14.00. 
 
§ 68 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och behandlas denna under 
punkt 17. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
________________________ 
 
Ordföranden riktade en särskild hälsning till de två gästande Karlbergs-
eleverna, Elis Jakoubova och Jenneifer Menjivar Dominguez, som ingår i den 
svenska delegationen vid den kommande Ungdomskonferensen. 
Konferensen äger rum här i Åmål den 4-12 maj med cirka 70 deltagande 
ungdomar och ledare från Bulgarien, Estland, Italien, Litauen och Sverige.  
Observatörer från Serbien och Spanien kommer också att finnas på plats. 
 
Ordföranden önskade Lycka Till med arrangemanget. 
________________ 
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KF § 69 
 
KS § 136 
 
AU § 170 120/2006 
 
Årsredovisning 2005 för Åmåls kommun 
 
Ekonomichefen redovisade bokslutet för år 2005. Kommunens resultat för år 
2005 utvisade ett överskott om 862.000 kronor. Beroende på balanskravets 
behandling av realisationsvinster fanns sedan tidigare ett underskott på 
572.000 kronor vilket skulle återställas senast i 2006 års budget. 
 
Detta kunde nu regleras i bokslutet för år 2005. 
 
De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive avskrivningar hade ökat med 
3,1% (21,3 miljoner kronor) till totalt 712 miljoner kronor. I föregående bok- 
slut låg kostnadsökningen på 2,6%. 
 
Personalkostnaderna uppgick till 484 miljoner kronor motsvarande 69% av de 
verksamhetsanknutna kostnaderna exklusive avskrivningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med före- 
liggande förslag och framlägger avslutningen för kommunfullmäktige. 
 
__________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet. 
 
Ekonomichefen redogjorde för bokslutet. 
 
Kurt Svensson yrkade på att årsredovisningen fastställes. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Håkan Sandberg, Christer Törnell,  
Kjell Lindstedt och Ewa Arvidsson. 
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forts KF § 69 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 20.05 och 20.20 
 
Tage Träff, för revisorerna, kommenterade revisionsberättelsen och  tillstyrkte 
ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningar samt 
enskilda förtroendevalda avseende år 2005. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt godkänna revisionsberättelsen och 
årsredovisningen för år 2005 och att fastställa balansräkningen. 
 
______________________ 
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KF § 70 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2005
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet avseende 
2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kurt Svensson, Gustav Wennberg, 
Kjell Kaså, Ewa Arvidsson, Christer Törnell, Sven Martinsson, Ulla-Britt 
Johansson, Kjell Lindstedt, Håkan Sandberg, Stellan Andersson, Thomas 
Olson, Anelia Dotsheva, Inger Herfindal, Gunnar Kvamme, Inga Engsström, 
Michael Karlsson och Bibbi Moberg. 
 
________________ 
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KF § 71 
 
Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende 2005
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden avseende 2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja barn- och utbildningsnämnden 
ansvarsfrihet avseende 2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kjell Kaså, Bibbi Moberg, Michael 
Karlsson och Laila Andrén. 
 
____________
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KF § 72 
 
Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende 2005
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
bygg- och miljönämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja bygg- och miljönämnden ansvarsfrihet 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Sven Martinsson, Karl-Erik Lundgren 
och Niklas Karlsson. 
 
_____________ 
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KF § 73 
 
Ansvarsfrihet för kultur- och servicenämnden avseende 2005
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kultur- och 
servicenämnden avseende 2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kultur- och servicenämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja kultur- och servicenämnden ansvarsfrihet 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kjell Lindstedt, Leif Aronsson, 
Thomas Olson, Bengt Petersson och Lisbeth Karlsson. 
 
_________________ 
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KF § 74 
 
Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende 2005
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och 
omsorgsnämnden avseende 2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Ewa Arvidsson, Anelia Dotcheva,  
Ulla-Britt Johansson, Inger Herfindal, Niklas Karlsson och Birgit Karlsson. 
 
________________ 
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KF § 75 
 
Ansvarsfrihet för valnämnden, fullmäktigeberedningar och  
enskilda förtroendevalda avseende år 2005 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden, 
fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda avseende 
2005 års verksamhet. 
 
Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet  
för valnämnden, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja valnämnden, fullmäktigeberedningar och 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2005 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Stellan Andersson. 
 
_______________
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KF § 76 
 
KS § 131 
 
AU § 159 87/2006 
 
Taxa för tillstånd brandfarlig vara 
 
Föredrogs förslag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 
februari 2006, BMN § 31, angående förslag till taxa för brandfarlig vara. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget  
att tillämpas från och med den 1 maj innevarande år. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Sandberg deltog inte i beslutet 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 3-7. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa förslaget till taxa för brandfarlig vara 
att tillämpas från och med den 1 maj innevarande år. 
 
_______________ 
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KF § 77 
 
KS § 137 
 
AU § 171 49/2006 
 
Förslag till sotningstaxa  
 
Kommunens sotningstaxa fastställdes senast den 31 mars 2004 och hade 
arbetsutskottet uppdragit åt räddningschefen att omarbeta taxan och inkomma 
med nytt förslag, som var mera lättläst. 
 
Föredrogs förslag i ärendet, vilket inkommit till kanslienheten den 30 mars 
2006. 
 
Taxan byggde på den överenskommelse som tidigare träffats mellan Kom-
munförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund avseende 
indexreglering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan införes  
fr o m 1 maj 2006 att gälla tills vidare med indexreglering. 
 
____________________  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 8-16. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att föreslagen sotningstaxa  införes  
fr o m 1 maj 2006 att gälla tills vidare med indexreglering. 
 
____________________  
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KF § 78 
 
KS § 138 
 
AU § 172 36/2006 
 
Avtal avseende introduktionsinsatser 2006 för personer med uppehålls- 
tillstånd 
 
Kommunfullmäktige hade tidigare tecknat avtal med Integrationsverket 
angående mottagande av flyktingar och introduktionsinsatser. Avtalet innebar 
30 personer per år. 
 
Integrationsverket hade i skrivelse av den 16 januari 2006 efterhört möjlig- 
heten att träffa en ny överenskommelse avseende år 2006. Bakgrunden var 
den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, som 
riksdagen beslutat om den 15 november 2005. Lagen innebar att betydligt fler 
asylsökande skulle få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. 
 
Ärendet hade varit remitterat till vård- och omsorgsnämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 23 mars 2006. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslog därvid att kommunen kvarstår vid nu- 
varande antal, dvs ett mottagande av 30 flyktingar per år även avseende år 
2006. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag innebärande mottagande av 30 flyktingar per år. 
 
Mot beslutet reserverade sig Gustav Wennberg. 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg återremiss för 
utredning av bostadssituationen och uppvaktning av arbetsförmedlingen 
för särskilt stöd till arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Gustav Wennberg föreslog att kommunen tar emot ytterligare 18 personer i 
enlighet med Integrationsverkets framställning. 
 
Christer Törnell yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
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forts KS § 138, KF § 78 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat att inte  återremittera ärendet. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Gustav Wennbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Mot beslutet reserverade sig Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Kjell 
Lindstedt och Bibbi Moberg. 
 
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 17-24. 
 
Gustav Wennberg föreslog att kommunen tar emot ytterligare 18 personer i 
enlighet med Integrationsverkets framställning. 
 
Kurt Svensson, Thomas Olson och Christer Törnell yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg. 
 
Ewa Arvidsson och Laila Andrén yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Kjell Kaså  och Inger Herfindal yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olsson. 
 
Bibbi Moberg och Inga Engström yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Birgit Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson och  Christer Törnell. 
 
Anelia Dotcheva  yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Michael Karlsson yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
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forts KF § 78 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Kommunstyrelsens förslag och Gustav Wennbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”, den som bifaller Gustav Wennbergs 
förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avlämnades 17 Ja-röster, 10 Nej-röster 
och två avstod från att rösta. 
 
Ja-rösterna avgavs av Bengt Hansson, Ulla-Britt Johansson, Kjell Kaså, Sven 
Martinsson, Anelia Dotcheva, Leif Aronsson, Lisbeth Karlsson, Stellan 
Andersson, Bengt Petersson, Karl-Erik Lundgren, Thomas Olson, Christer 
Törnell, Inger Herfindal, Birgit Karlsson, Kurt Svensson, Kerstin Edvinsson 
och Hans Plate. 
 
Nej-rösterna avgavs av Gustav Wennberg, Kjell Lindstedt, Ewa Arvidsson, 
Inga Engström, Laila Andrén, Michael Karlsson, Bibbi Moberg, Niklas 
Karlsson, Kaare Kvist och Gunnar Kvamme. 
 
Håkan Sandberg och Barbro Gustafsson avstod från att rösta.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
innebärande mottagande av 30 flyktingar per år. 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg och Barbro Gustafsson. 
 
Mot beslutet reserverade sig  Gustav Wennberg, Kjell Lindstedt, Ewa 
Arvidsson, Inga Engström, Laila Andrén, Michael Karlsson, Bibbi Moberg, 
Niklas Karlsson, och Gunnar Kvamme. 
 
___________________
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KF § 79 
 
KS § 122 
 
AU § 132 39/2006 
 
Verksamhetsplan 2006 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 
2006 hade behandlats i kommunstyrelsen den 7 februari 2006, KS § 57, 
varvid ärendet återremitterats till arbetsutskottet. 
 
Redovisades inför arbetsutskottet det omarbetade förslaget vilket huvud-
sakligen avsåg avsnittet om en barnvänlig kommun, vilket redigerats av 
utvecklingschefen Jan-Erik Lundin. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande  
av planen. 
 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Håkan Sandberg att han inte 
kommer att deltaga i beslutet då han ansåg att de synpunkter som framförts 
vid återremissen inte har beaktats. 
 
Thomas Olson, Christer Törnell och Kjell Kaså förde fram att ledamöternas 
mail-adresser bör framgå på kommunens hemsida liksom även i den 
kommande matrikeln. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 25-33. 
 
Håkan Sandberg föreslog att ärendet återremitteras. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 79 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Hans Plate. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Håkan Sandbergs återremissyrkande och kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att antaga verksamhetsplan 2006 för 
kommunstyrelsen. 
 
___________________ 
 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 21.20 och 21.40
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KF § 80 
 
KS § 156 
 
AU § 156 33/2006   
 
Ändring av förbundsordningen inom Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
De valda revisorerna hade uppmärksammat kommande lagändring vid 
årsskiftet 1 januari 2007 beträffande revisorsval. 
 
Kommunalförbundets revisorer föreslog 2006-01-11 ny lydelse av 
förbundsordningen, fösta stycket § 7: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive kommunfullmäktige  
i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Uddevalla och Strömstad utser vardera en 
revisor. Revisorerna utser bland sig ordförande och vice ordförande.” 
 
Kommunalförbundets direktion hade behandlat ärendet och föreslog den 2 
mars 2006 att förbundsordningen ändras att träda i kraft den 1 januari 2007 
och att första stycket i § 7 får följande lydelse: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer och fem revisorsersättare. 
Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och 
Färgelanda utser vardera en revisor och ersättare för denne. Vänersborgs 
kommun skall vara sammankallande.” 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg i ärendet och ställde 
proposition på de båda förslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka direktionens 
förslag med undantag av vad direktionen föreslår om revisorsersättare. 
 
Revisorsersättare är inte tillåtna enligt den aktuella ändringen av 
kommunallagen. 
 
__________________ 
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forts KS § 156, KF § 80 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från närvaro. 
 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 34-47. 
 
Barbro Gustafsson föreslog att kommunfullmäktige beslutar överlämna 
ärendet till kommunfullmäktiges presidium för handläggning och att 
beslutsförslag bör föreligga till fullmäktiges junisammanträde. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: Barbro Gustavssons 
förslag och kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Barbro Gustafssons förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för handläggning.  
 
________________
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KF § 81 
 
KS § 157 
 
AU § 157 33/2006   
 
Reglemente för revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
Revisorerna hade utarbetat förslag till revisionsreglemente och  
den 11 januari 2006 överlämnat detsamma till medlemsombudens 
fullmäktigeförsamlingar. 
 
Direktionen inom kommunalförbundet hade, på eget initiativ, haft följande 
synpunkter i ärendet: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog Kjell Kaså att revisionsreglementet 
får följande lydelse i aktuella paragrafer: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg, dels Kjell Kasås förslag  och 
dels revisorernas förslag och ställdes proposition på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade därvid att arbetsutskottet förordar Kjell Kasås 
förslag.  
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forts AU § 157, KS § 157, KF § 81 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka revisorernas 
förslag till revisionsreglemente med undantag av §§ 2, 4 och 8 vilka föreslås 
få följande lydelse i enlighet med Kjell Kasås förslag: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg,  
ej närvarande. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Ewa Arvidsson. 
 
_____________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kjell Kaså bifall till arbets- 
utskottets förslag med tillägg att tillstyrkan avser timersättningen för arvodena 
men inte fast årsarvode. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med det tillägg som föreslagits av Kjell 
Kaså. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, 
ej närvarande. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från att närvara. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Carlsson. 
 
__________________________ 
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Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 48-49. 
 
Barbro Gustafsson föreslog att kommunfullmäktige beslutar överlämna 
ärendet till kommunfullmäktiges presidium för handläggning och att 
beslutsförslag bör föreligga till fullmäktiges junisammanträde. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: Barbro Gustavssons 
förslag och kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Barbro Gustafssons förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för handläggning.  
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg. 
 
________________
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KF § 82 
 
KS § 158 
 
AU § 158 33/2006   
 
Arvoden för revisorerna  Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
Revisorerna föreslog den 11 januari 2006 att för år 2005 föreslogs ett 
helårsarvode om 3 750 kronor och för 2006 föreslogs ett arvode med  
15 000 kronor. Sammanträdesarvode föreslogs utgå med 900 kronor  
per sammanträde. 
 
Direktionen inom kommunalförbundet hade, på eget initiativ inkommit med 
synpunkter, vilka innebar, med hänvisning till direktionens inställning till 
revisionsreglemente att revisorernas arvoden skulle följa kommunalför-
bundets riktlinjer för förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns 
arvodesreglemente.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog Christer Törnell att kommun-
styrelsen hos kommunfullmäktige tillstyrker att revisorernas arvoden  
följer kommunalförbundets riktlinjer för förtroendeuppdrag, vilka följer 
Uddevalla kommuns arvodesreglemente. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: dels revisorernas förslag och 
dels Christer Tönells förslag och ställdes proposition på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade därvid att arbetsutskottet beslutat i enlighet  
med Christer Törnells förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att i denna del beslut att 
revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för förtroende-
uppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodesreglemente. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, ej 
närvarande. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Ewa Arvidsson. 
 
_____________ 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Christer Törnell bifall till arbets- 
utskottets förslag med tillägg att tillstyrkan avser timersättningen för arvodena 
men inte fast årsarvode. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med det tillägg som föreslagits av Christer 
Törnell. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, 
ej närvarande. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från att närvara. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Carlsson. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil 50-51. 
 
Barbro Gustafsson föreslog att kommunfullmäktige beslutar överlämna 
ärendet till kommunfullmäktiges presidium för handläggning och att 
beslutsförslag bör föreligga till fullmäktiges junisammanträde. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: Barbro Gustavssons 
förslag och kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Barbro Gustafssons förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium för handläggning.  
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg. 
 
________________
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KF § 83 
 
KS § 146 
 
POU § 45 124/2006 
 
Åmåls kommuns övergripande policy om sexuella trakasserier 
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 1996 utarbetat  
”Åmåls kommuns övergripande policy om sexuella trakasserier”, som ingår 
som en bilaga till ”Personal- och arbetsmiljöpolicyn för Åmåls kommun”.  
PA-gruppen har gjort en översyn av policyn och kompletterat den med ett 
avsnitt om att almanackor, bilder m m av pornografisk karaktär inte får finnas 
på anslagstavlor eller motsvarande på kommunens arbetsplatser.  
 
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 sexuella trakasserier”  
att gälla fr o m 060501. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 52-53. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa den reviderade policyn ”Åmåls 
kommuns övergripande policy om sexuella trakasserier” att gälla fr o m 
060501. 
 
_______________ 
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§ 84 
Förteckning över inneliggande motioner
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 54-55. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Laila Andrén, Kjell Kaså, Ewa Arvidsson, 
Thomas Olson, Inga Engström och Håkan Sandberg. 
 
Kanslichef Kenneth Olander redogjorde för kansliets rutiner avseende 
handläggningen av motioner. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
Kommunfullmäktige beslöt lägga förteckningen till handlingarna. 
 
§ 85 146/06 
Inkommen motion
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Kjell Kaså (c ) angående 
skyltning om eldningsförbud – öppen eld i naturen under perioder med 
eldningsförbud, bil 17. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
§ 86 
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. 
 
Håkan Sandberg rapporterade från arbetet inom revisionen för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 87 
Avslutning
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
____________ 
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