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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-05-31 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Kjell Carlsson (c ) X 
Ulla-Britt Johansson (c )  X 
Kjell Kaså (c )  Leif Aronsson (c ) X 
Gustav Wennberg (s) X 
Kjell Lindstedt (s) X 
Ewa Arvidsson (s)  Karin Lindwall (s) X 
Sven Martinsson (c ) X 
Anelia Dotcheva (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 )  Bengt Petersson (c ) X 
Karin Pettersson (c )  ------------------- 
Michael Karlsson (s) X 
Bibbi Moberg (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c )  ------------------ 
Karl-Erik Lundgren (c )  Bengt Hansson (c ) X 
Thomas Olson (fp)  ------------------ 
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X 
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (m)           Wega Sandberg (m) X 
Tina Carlson (v) X   
Kurt Svensson (c ) X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s) X 
Hans Plate (c ) X 
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§ 88 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och  
förklarade detsamma öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till Åmåls 
Kommunfastigheter AB:s vd Kaj Lovell och ekonom Sven-Göran Andersson. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 89 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 90 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Sandberg 
och Hans-Åke Karlsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 7 juni 2006 kl 14.00. 
 
§ 91 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att en interpellation och fem motioner hade inkommit 
och behandlas dessa under punkt sju. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
________________ 
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KF § 92 
 
KS § 162 
 
AU § 189 130/2006 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB bokslut för år 2005 
 
Föredrogs årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB för tiden 
1 januari 2005 – 31 december 2005. 
 
Av verksamhetsberättelsen framgick genomförda ombyggnads- och reno- 
veringsåtgärder samt vidare tillbyggnad av industrilokaler. Bolaget hade 
beslutat påbörja byggnation av ett LSS-boende inom kv. Esplanaden. 
 
Underhållsinsatser hade genomförts under verksamhetsåret av såväl lokal- 
fastigheter som bostadsfastigheter för att standard och kvalitet ej skulle tillåtas 
bli eftersatta. Vissa lokalanpassningar åt hyresgäster hade kostnadsbokförts 
inom det utvidgade reparationsbegreppet varför underhållskostnaderna hade 
ökat i förhållande till föregående år. 
 
Under året hade antalet vakanta lägenheter varit på en låg nivå och hade ej 
varit ett ekonomiskt problem för företaget. Annars fortsätter planeringen in- 
för nybyggnation av bostäder i centralt läge i Åmål, kvarteret Mörten 2. 
 
Resultatet hade fastställts till 394.768 kronor.  
 
Den auktoriserade revisorn hade i berättelse av den 7 mars 2006 tillstyrkt 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, vilket 
också beviljats på bolagsstämman. 
 
Granskningsrapport hade ingivits den 7 mars 2006 från lekmannarevisorerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
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forts KF § 92 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-24. 
 
Vd Kaj Lovell och ekonom Sven-Göran Andersson vid Åmåls Kommun-
fastigheter AB redogjorde för årsredovisningen. 
 
Frågor ställdes av Kjell Lindstedt, Christer Törnell, Håkan Sandberg och 
Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 
________________ 
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KF § 93 
 
KS § 170 
 
AU § 214 137/2006 
 
Årsredovisning avseende år 2005 för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland 
 
Föredrogs årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland avseende 
perioden 1 april 2005 – 31 december 2005. 
 
Intäkterna var bidrag från huvudmännen och uppgick sammanlagt till 1,5 mil- 
joner kronor under perioden. Kostnaderna var 63.859:62 varför rörelseresul- 
tatet för perioden innebar 1.436.140:38. 
 
Revisorerna hade inlämnat rapport av den 3 april 2006 med förslag att sam- 
ordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för perioden samt att års-
redovisningen godkännes. 
 
Föredrogs vidare revisionsrapport daterad den 10 februari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings- 
förbundets årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet vad avser 
Åmåls del. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kommunen 
inte beviljar ansvarsfrihet. 
 
Kurt Svensson med instämmande av Inga Engström föreslog ansvarsfrihet. 
 
Ordföranden ställde proposition av de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att ansvarsfrihet be- 
viljas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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forts KF § 93 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 25-37. 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunen inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
då den underlåtit att utföra beslutad verksamhet. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Även Christer Törnell yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och 
föreslog dessutom att kommunen får en delårsrapport så tidigt som möjligt. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag, Håkan Sandbergs förslag och 
Christer Törnell tilläggsförslag. 
 
Ställdes proposition på kommunstyrelsens förslag mot Håkan Sandbergs 
förslag och konstaterades därvid att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter biföll kommunfullmäktige Christer Törnells tilläggsyrkande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna Samordningsförbundets 
årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet vad avser Åmåls del. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att hos Samordningsförbundet efterhöra en 
delårsrapport för innevarande år. 
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg, Wega Sandberg och Tina 
Carlson. 
_____________________ 
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KF § 94 
 
KS § 172 
 
AU § 231 150/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – 1:a kvartalet 2006. 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av den 26 april 2006 angående 
uppföljning av ekonomi och verksamhet vid 1:a kvartalets utgång innevarande 
år. 
 
Beträffande verksamheterna redovisades ett prognostiserat  underskott på 1,1 
miljoner kronor vilket var en förbättring med 3,2 miljoner kronor sedan före- 
gående prognos. De största budgetunderskotten fanns inom kultur- och ser-
vicenämnden med 2,6 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden 
med 0,7 miljoner kronor. Det största prognostiserade överskottet redovisades 
inom vård- och omsorgsnämnden med 2,2 miljoner kronor. 
 
För finansförvaltningen var det prognostiserade underskottet 0,5 miljoner 
kronor och var således det totala beräknade budgetunderskottet för året 
1,6 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde konstaterade Håkan Sandberg att drift- 
budgeten innehåller ett ospecificerat sparkrav om 1.370.000 kronor och 
önskade att en redogörelse sker vid fullmäktiges junisammanträde över 
hur nämnderna hanterar kravet. Christer Törnell instämde i detta önskemål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt att en redogörelse kan ske vid juni- 
sammanträdet. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 38-67. 
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forts KF § 94 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Gustav Wennberg, Håkan Sandberg och 
Bibbi Moberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kvartalsrapporten läggs till handlingarna.  
 
Kommunfullmäktige beslöt att en redogörelse sker vid fullmäktiges 
junisammanträde över hur nämnderna hanterat sparkravet om 1.370.000 
kronor.  
 
______________ 
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KF § 95 
 
KS § 160 
 
AU § 187 133/2006 
 
Försäljning av fastigheten Mörten 2 
 
Föredrogs skrivelse från fastighetsingenjör Lennart Karlsson av den 12 april 
2006 angående fastigheten Mörten 2. 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB hade hos kommunstyrelsen efterhört möj- 
lighet att uppföra bostäder i centrala delen av Åmål och hade kommun- 
styrelsen uppdragit åt bygg- och miljönämnden att inkomma med förslag i 
ärendet. 
 
Efter diskussion föreslogs fastigheten Mörten 2 som lämplig nybyggnation av 
bostäder. 
 
Planavdelningen hade på uppdrag av bygg- och miljönämnden  utarbetat för- 
slag till detaljplan. 
 
Under förutsättning av att den föreslagna planändringen vinner laga kraft 
föreslog fastighetsingenjör Lennart Karlsson att kommunstyrelsen tillmötes- 
går framställan från Åmåls Kommunfastigheter AB att få förvärva Mörten 2 
i enlighet med upprättat köpeavtal. Den föreslagna köpeskillingen – 165.000 
kronor – var kommunens bokförda värde på fastigheten. 
 
Genomgicks förslag till köpeavtal i ärendet daterat den 10 april 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka försäljning i 
enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Carlsson och Ulla-Britt Johansson. 
 
__________________ 
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forts KF § 95 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 68-71. 
 
Kurt Svensson  yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att försälja fastigheten Mörten 2, Norra Långgatan 
28, till Åmåls Kommunfastigheter AB enligt förslaget till köpeavtal. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Carlsson, Ulla-Britt Johansson, Linda Strand, 
Michael Karlsson och Ulf Levein.. 
 
_____________________ 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 19.30-19.40
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KF § 96 
 
KS § 161 
 
AU § 188 110/2006 
 
Kommunal trafikövervakning och avgifter 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 16 mars 2006, KSN § 25, angående kommunal trafikövervakning. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet beslutat att gå fram till kommunfullmäk- 
tige med förslag om införande av kommunal trafikövervakning i Åmåls 
kommun fr o m den  1 juni 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen själv  
fr o m den  1 juni 2006 skall svara för parkeringsövervakningen i enlighet 
med vad som föreskrivs i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver- 
vakning. Kultur- och servicenämnden svarar för verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att övervakningen skall avse hela Åmåls 
kommun och inriktas på de områden där behov finns. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande felparkeringsavgifter för  
Åmåls kommun: 
 
500 kronor vid överträdelse av: 
 
- lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för rörelse- 
  hindrad med särskilt parkeringstillstånd 
- lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna fordon 
  som beivras genom lagen om felparkeringsavgift 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna eller 
  parkera fordon på busshållplats 
 
300 kronor vid överträdelser av: 
 
- lokal trafikföreskrift där fordonet varit parkerat längre än tillåtet 
- övriga trafikföreskrifter som beivras genom lagen om felparkeringsavgift. 
 
Kultur- och servicenämnden skall informera allmänheten om beslutet. 
 
___________________ 
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forts  KS § 161, KF § 96 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag med komplettering i beslutet: 
”att minst en parkeringsvakt på deltid behövs för övervakningen”. 
 ________________  
 
Kommunfullmäktiges   behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 72-80. 
 
Kurt Svenson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att kommunen själv fr o m den  1 juni 2006 skall 
svara för parkeringsövervakningen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen 
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. Kultur- och servicenämnden 
svarar för verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att övervakningen skall avse hela Åmåls 
kommun och inriktas på de områden där behov finns. 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa följande felparkeringsavgifter för  
Åmåls kommun: 
 
500 kronor vid överträdelse av: 
 
- lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för rörelse- 
  hindrad med särskilt parkeringstillstånd 
- lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna fordon 
  som beivras genom lagen om felparkeringsavgift 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna eller 
  parkera fordon på busshållplats 
 
300 kronor vid överträdelser av: 
 
- lokal trafikföreskrift där fordonet varit parkerat längre än tillåtet 
- övriga trafikföreskrifter som beivras genom lagen om felparkeringsavgift. 
 
Kultur- och servicenämnden skall informera allmänheten om beslutet. 
 
Dessutom beslöt kommunfullmäktige att minst en parkeringsvakt på deltid 
behövs för övervakningen. 
__________________ 
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KF § 97 
 
KS § 173 
 
POU § 56 1/2006, 145/2005 
 
Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat rubricerade ärende vid 
sammanträde 060404 § 44. Utskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen  
att föreslå kommunfullmäktige att dels fastställa ”Trafiksäkerhetspolicy för 
Åmåls kommun” att gälla fr o m 060501 och dels uppdra åt förvaltningschef 
Roger Westman vid barn- och utbildningsförvaltningen att säkerställa att 
lärare – såsom förebild för eleverna – alltid använder cykelhjälm när de cyklar 
i tjänsten. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 060411 § 145, 
varvid beslöts om återremiss till personal- och organisationsutskottet. 
 
Säkerhetsskyddschefen har utifrån de synpunkter som framfördes vid 
kommunstyrelsens sammanträde reviderat förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy 
för Åmåls kommun”. Förslaget föredrages. 
 
Personal- och organisationsutskottets beslut 
 
Utskottet uppdrar åt personalchefen att enligt givna direktiv komplettera  
det reviderade förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun” med  
hur policyn skall följas upp. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060601. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde personalchefen för 
bakgrunden till att policyn måste tas fram. 
 
Håkan Sandberg meddelade att han inte kommer att deltaga i dagens beslut. 
 
Kjell Kaså och Gustav Wennberg yrkade bifall till personal- och organisa- 
tionsutskottets förslag. 
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forts KS § 173, KF § 97 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till personal- och organisationsutskottets förslag 
med ändring av stycket ”Resor med egen bil i tjänsten”. Han föreslog rubriken 
”Resor i tjänsten”.  Han föreslog att stycket får följande lydelse: 
”Kommunens bilar ska användas i första hand”. 
 
Inga Engström yrkade bifall till personal- och organisationsutskottets förslag 
med ändring av stycket ”Våra anställda ska”. Hon föreslog att meningen 
”Vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten” skall utgå. 
 
Ordföranden tog upp arbetsutskottets förslag och Kurt Svenssons förslag och 
konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt Kurt Svenssons förslag. 
 
I beslutet deltar ej Håkan Sandberg. 
 
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 81-85. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till föreliggande förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa personal- och organisationsutskottets 
förslag till trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun med ändring av stycket 
”Resor med egen bil i tjänsten” som ändras till rubriken ”Resor i tjänsten” och  
att stycket får följande lydelse: ”Kommunens bilar ska användas i första 
hand”. 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg. 
 
__________________
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§ 98 154, 172, 173, 176 o 182/2006 
 
Inkomna motioner
 
Fem motioner hade inkommit: 
 
från Håkan Sandberg (m) angående behandling av årsredovisning och 
revisionsberättelse, bil 7 a, 
 
från Tina Carlson (v) angående parkeringsmöjligheter i närheten av 
Ekbacken, bil 7 b,  
 
från Tina Carlson (v) angående Systembolagets placering, bil 7 c och 
 
från Håkan Sandberg (m) angående djurparkens återförande till kultur- och 
servicenämnden, bil 7 d. samt 
 
från Michael Karlsson (s) angående teknikcollege, bil 7 e 
 
Michael Karlsson återkallade sin tidigare motion – 80/2003 Kvalificerad 
yrkesutbildning genom projekt ”Ny fart 2002”. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
§ 99 157/2006 
 
Interpellation ang förvärvet av två fastigheter på Karlstadsvägen år 2003
 
Ordföranden meddelade att en interpellation från Håkan Sandberg (m), bil 7 f, 
ställd till kommunstyrelsens ordförande, hade inkommit. 
 
Kommunfullmäktig beslöt att interpellationen fick ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande var beredd att svara idag och hade skriftligt 
svar ”lagts på bordet”, bil 7 g. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson och Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Interpellationen och interpellationssvaret lägges till handlingarna.  
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§ 100 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Fyrbodals Kommunalförbund
 
Vid senaste sammanträdet med Kommunalförbundet Dalsland direktion 
representerade Kjell Kaså Åmåls kommun och eftersom denne inte var 
närvarande vid dagens möte måste rapport anstå till kommande fullmäktige. 
 
Rapporterade Kurt Svensson från sammanträde inom Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Hans Plate. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 101 
 
Meddelande 
 
Meddelade ordföranden att juni månads kommunfullmäktigemöte - onsdagen 
den 21 juni 2006 kl 18.30 - äger rum i Mo Bygdegård.  
 
Ordföranden förordade samåkning i bil eftersom busstransport inte kommer 
att beställas. 
 
§ 102 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
_______________ 
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