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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-06-21 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Kjell Carlsson (c ) X 
Ulla-Britt Johansson (c )   Bengt Hansson (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 Petersson (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 )  ------------------- 
Karin Pettersson (c )  ------------------- 
Michael Karlsson (s) X 
Bibbi Moberg (s)  Laila Andrén (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c ) X 
Karl-Erik Lundgren (c )  Ann-Louise Svensson (c ) X 
Thomas Olson (fp) X  
Christer Törnell (kd)  Harald Hårdstedt (kd) X 
Inger Herfindal (kd)  Lillemor Hårdstedt (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X 
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (m)         X 
Tina Carlson (v)  -------------------- 
Kurt Svensson (c ) X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s)  Karin Lindwall (s ) X 
Hans Plate (c ) X 
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§ 103 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden Hans Plate hälsade alla välkomna till dagens sammanträde som 
ägde rum i Mo Bygdegård och konstaterade att i år är 30-årsjubileum 
beträffande utlokalisering av fullmäktiges junisammanträden. Sammanträdet  
förklarades öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 104 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 105 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kurt Svensson och 
Kerstin Edvinsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 28 juni 2006 kl 14.00. 
 
§ 106 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att två motioner hade inkommit och behandlas dessa 
under punkt 10. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
--------------------------- 
   
Lämnades en redovisning av hur nämnderna hanterat sparkravet i årets 
driftbudget. Anne Sörqvist rapporterade för vård- och omsorgsnämnden, Kjell 
Kaså för barn- och utbildningsnämnden, Kurt Svensson för kommunstyrelsen, 
Sven Martinsson för bygg- och miljönämnden samt Kjell Lindstedt för kultur- 
och servicenämnden, för vilken förvaltningschefen även ingett en skriftlig 
redogörelse. 
 
______________
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KF § 107 
 
KS § 217 
AU § 285 169/2006  
 
Budgetramar för tiden 2007 – 2009 
 
Diskuterades utformningen av budgetramarna inför perioden 2007 – 2009. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet tas upp direkt vid kommunstyrelsens sammanträde. 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Kurt Svensson för ekonomi- 
enhetens sammanställning. 
 
Gustav Wennberg meddelade att han ställer sig bakom nettokostnaden för 
2007, vilken slutar på 563.442.000 kronor, men att man vid fullmäktiges 
sammanträde kommer med förslag till omfördelning mellan nämnderna. 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige 
tillstyrker sammanställningen, vad avser 2007,  såsom budgetramar och att en 
politisk beredning startas omgående avseende ramar för 2008 och 2009. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Håkan Sandbergs förslag 
innebärande att fullmäktige antar ramar för 2007 samt att en politisk 
beredning startar omgående avseende ramar för 2008 och 2009. 
 
För 2007 innebär detta följande ramar i kkr: 
 
Kommunfullmäktige m m    1.853 
Kommunstyrelsen   44.318 
Bygg- och miljönämnd    1.472 
Kultur- och servicenämnd  50.022 
Barn- och utbildningsnämnd                  239.569 
Vård- och omsorgsnämnd                    222.979 
Pensionskostnader   38.100 
Finansförvaltning (del av)  34.871 
 
Summa verksamhet                    563.442 
 
I beslutet deltog ej Ulla-Britt Johansson. 
__________________   
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forts KF § 107 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1a-1d.
 
Kurt Svensson, Håkan Sandberg, Thomas Olson och Kjell Kaså  yrkade bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Kaså anhöll vidare om följande protokollsanteckning ”Förslaget innebar 
i realiteten en besparing om 1,5 Mkr för barn- och utbildningsnämndens 
vidkommande”. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag vad avsåg åren 
2008 och 2009. När det gäller ramar för år 2007 föreslog han att kultur- och 
servicenämnden tillföres ytterligare 548 000 kronor, barn- och utbildnings-
nämnden 465 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden 2 809 000 kronor. 
Dessa tillförda medel skall användas för utökning av sysselsättningsgraden 
hos personalen. Finansieringen sker genom att pensionsavsättningen 
reduceras från 38,1 Mkr till 35,9 Mkr samt att befolkningssiffran per den 1 
november 2006 beräknas till oförändrad. Resultatet förändras från +397 000 
kronor till +137 000 kronor. 
 
Ewa Arvidsson yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg:  
 
kommunstyrelsens förslag, tillstyrkt av Kurt Svensson, Håkan Sandberg, 
Thomas Olson och Kjell Kaså och 
 
Gustav Wennbergs förslag, tillstyrkt av Ewa Arvidsson. 
 
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, 11 Nej-röster 
och tre ledamöter var frånvarande. 
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forts KF § 107 
 
Ja-rösterna avgavs av Kjell Carlsson, Bengt Hansson, Kjell Kaså, Sven 
Martinsson, Bengt Petersson, Ulf Levein, Lisbeth Karlsson, Thomas Fridlund, 
Ann-Louise Svensson, Thomas Olson, Harald Hårdstedt, Lillemor Hårdstedt, 
Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson, Kurt Svensson, Kerstin Edvinsson och 
Hans Plate. 
 
Nej-rösterna avgavs av Gustav Wennberg, Kjell Lindstedt, Ewa Arvidsson, 
Birgitta Johansson, Inga Engström, Linda Strand, Michael Karlsson, Laila 
Andrén, Hans-Åke Karlsson, Birgit Karlsson och Karin Lindwall. 
 
Stellan Andersson, Karin Pettersson och Tina Carlsson var frånvarande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta 
ramar för 2007 samt att en politisk beredning startar omgående avseende 
ramar för 2008 och 2009. 
 
För 2007 innebär detta följande ramar i kkr: 
 
Kommunfullmäktige m m    1.853 
Kommunstyrelsen   44.318 
Bygg- och miljönämnd    1.472 
Kultur- och servicenämnd  50.022 
Barn- och utbildningsnämnd                  239.569 
Vård- och omsorgsnämnd                    222.979 
Pensionskostnader   38.100 
Finansförvaltning (del av)  34.871 
 
Summa verksamhet                    563.442 
 
Vidare beslöt kommunfullmäktige medge Kjell Kaså önskad protokolls-
anteckning. 
 
_________________ 
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KF § 108 
 
KS § 189 
 
AU § 240 151/2006 
 
Höjning av taxor för inleverans av avfall till återvinningscentralen samt 
renhållningstaxa 
 
Föredrogs kultur- och servicenämndens beslut av den 19 april 2006,  
KSN § 38, angående förbränningsskatt på hushållsavfall. 
 
Enligt regeringens tidsplan skulle beslut om skatt på förbränning av hus- 
hållsavfall antas och införas den 1 juli 2006. 
 
I skrivelsen föreslog kultur- och servicenämnden höjning av taxan för in- 
leverans av avfall till återvinningscentralen samt höjning av renhållnings- 
taxan i enlighet med framtaget förslag under förutsättning av att förväntad 
förbränningsskatt införs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget 
samt att ändringarna sker fr o m den 1 juli 2006 under angivna förutsätt- 
ningar. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 2-4.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kultur- och servicenämdens, av 
kommunstyrelsen tillstyrkta, förslag och att ändringarna sker fr o m den 1 juli 
2006 under angivna förutsättningar. 
 
__________________ 
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KF § 109 
 
KS § 195 
 
AU § 267 159/2006 
 
Kommunal medfinansiering avseende tillväxtmedel 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal hade genom förbundschefen Lars Lindén 
tillskrivit medlemmarna angående extra medel för tillväxtarbete. 
 
Föredrogs skrivelse av den 2 maj 2006, enligt vilken skrivelse Fyrbodal under 
aktuell tillväxtperiod årligen har 7,5 miljoner kronor till förfogande för 
genomförande av tillväxtprogram. Dessa medel kräver kommunal med- 
finansiering. 
 
De sex prioriterade utvecklingsområdena var: upplevelsenäringen, industriell 
utveckling, besöksnäringen,  ”den gröna näringen”, utbildning och hälsa. 
 
Sedan starten hade kommunernas medfinansiering prövats i varje enskilt 
projekt och önskade nu kommunalförbundet att man överlåter besluten till 
förbundet avseende de enskilda ärendena. 
 
I skrivelsen efterhördes medlemmarnas inställning till en finansiering mot- 
svarande årligen ett förskott om 17:50/invånare och önskade man medlem- 
marnas synpunkter för augusti månads utgång. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i medlemsyttrande ställa 
sig positiva till en medfinansiering motsvarande hälften av vad som före- 
slagits i skrivelsen. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Gustav Wennberg bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Sandberg föreslog att Åmåls kommun ställer sig för närvarande 
avvisande till det presenterade förslaget till kommunal medfinansiering. I 
stället bör kommunalförbundets roll och uppträdande analyseras i frågor där 
inte alla medlemskommuners intressen skall tillvaratas. 
 
Ulla-Britt Johansson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag men med 
tillägget att kommunalförbundets roll och uppträdande analyseras i frågor där 
inte alla medlemskommuners intressen skall tillvaratas. 
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forts KS § 195, KF § 109 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterades att tre förslag förelåg: 
arbetsutskottets förslag, Håkan Sandbergs förslag och Ulla-Britt Johanssons 
förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets och Håkan Sandbergs 
förslag och konstaterade därvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Vidare ställdes proposition på Ulla-Britt Johanssons tilläggsyrkande och 
konstaterades att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i medlemsyttrande ställa 
sig positiva till en medfinansiering motsvarande hälften av vad som före- 
slagits i skrivelsen. 
 
Vidare föreslås att kommunalförbundets roll och uppträdande analyseras i 
frågor där inte alla medlemskommuners intressen skall tillvaratas. 
 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 5-18.
 
Kurt Svensson föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: kommunstyrelsens förslag 
och Kurt Svenssons återremissyrkande. 
 
Proposition ställdes på de båda förslagen och konstaterades därvid att 
kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
________________ 
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KF § 110 
 
KS § 196 
 
AU § 268 152/2006 
 
Årsredovisning jämte frågan om  ansvarsfrihet för Fyrbodals  
Kommunal förbund för perioden 2005-04-01—2005-12-31 
 
Föredrogs årsredovisning avseende Fyrbodals Kommunalförbund för tiden  
1 april 2005 – 31 december 2005. Resultaträkningen visade ett plusresultat 
om 144.523 kronor. 
 
Föredrogs revisionsberättelse av den 27 april 2006 med tillstyrkan att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovis- 
ningen samt bevilja direktionen ansvarsfrihet. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representant i direk- 
tionen, Kurt Svensson och Gustav Wennberg ej närvarande på grund av jäv. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Lindstedt. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej kommunens representant i 
direktionen, Kurt Svensson och Gustav Wennberg  på grund av jäv. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Carlsson. 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 19-43.
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej kommunens representant i 
direktionen, Kurt Svensson och Gustav Wennberg  på grund av jäv. 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-06-21 11 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

forts KF § 110 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Laila Andrén, Kurt Svensson och Hans 
Plate. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen ansvarsfrihet. 
 
Denna paragraf justeras av Kjell Kaså i stället för Kurt Svensson. 
 
_______________ 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 19.40 och 19.45
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KF § 111 
 
KS § 219 
 
AU § 287 94/2006 
 
Försäljning av fastigheten Nornan 4, Nybrogatan 18 
 
Föredrogs fastighetsingenjör Lennart Karlssons skrivelse av den 8 juni 2006 
angående försäljning av Nornan 4. Fastigheten var utbjuden genom anbuds- 
förfarande och i skrivelsen föreslog fastighetsingenjören att fastigheten för- 
säljes till Jukka Laaja, Åmål, till ett pris av 360.000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag till köpeavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fastighets- 
ingenjörens förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 43b-43g. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastigheten Nornan 4, Nybrogatan 18, för- 
säljes till Jukka Laaja, Åmål, till ett pris av 360.000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag till köpeavtal. 
 
_______________ 
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KF § 112 
 
KS § 218 
 
AU § 286 231/2005 
 
Detaljplan Kv. Mörten, Åmål 2:1, Gamla Badhuset och Kv. Sarven 
 
Planingenjör Laila Nilsson redogjorde inför arbetsutskottet för planarbetet 
avseende  kvarteret Mörten m fl. Den geotekniska utredningen hade över- 
lämnats till S G I och länsstyrelsen och hade klartecken kommit från båda 
dessa att gå vidare. 
 
Diskuterades olika frågor i anslutning till planen bl a minskade laster i an- 
slutning till Åmålsån. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
detaljplan under förutsättning att bygg- och miljönämnden inte har några 
erinringar i ärendet. 
 
___________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 43h-43å. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson och Kjell Carlsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt, i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag 
2006-06-15, BMN § 114, att antaga förslaget till detaljplan för kv Mörten, 
Åmål 2:1 gamla badhuset och kv Sarven. 
 
___________________  
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KF § 113 
 
KS § 187 
 
AU § 238 293/2005 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan för år  
2006. 
 
Föredrogs barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan 
för år 2006, vilken reviderats efter återremis från kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
verksamhetsplanen. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 44-88. 
 
Michael Karlsson förtydligade skrivningen i planen på sidan 5 angående 
höjning av andelen förskolelärare. Barn- och utbildningsnämndens avsikt  
var inte att denna höjning skulle klaras av under innevarande år. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olson, Kjell Kaså, Håkan Sandberg och Gustav 
Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt  antaga barn- och utbildningsnämndens förslag  
till verksamhetsplan för år 2006. 
 
_______________ 
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KF § 114 
 
KS § 188 
 
AU § 239 166/2006 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse – 2005 
 
Föredrogs verksamhetsberättelse avseende år 2005 från barn- och utbild- 
ningsnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Berättelsen överlämnas till kommunfullmäktige 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil  89-142.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse avseende år 2005 till handlingarna. 
 
_______________ 
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KF § 115 
 
KS § 197 
 
AU § 269 108/2005 
 
Motion angående ”Fixartjänst” för äldre 
 
Christer Törnell och Inger Herfindal hade den 15 mars 2005 ingivit motion 
angående  ”Fixartjänst” för äldre. 
 
Föredrogs skrivelse i ärendet av den 17 maj 2006 från utvecklingschefen  
Jan-Erik Lundin. Med start 2006 pågick ett försök med s k Fixartjänst för 
äldre i Fengersfors, Fröskog och Edsleskog genom Samverkets försorg. 
Försöket pågick under namnet ”Hjälpande Händer” och var ett stöd för de 
som var över 65 år och behövde hjälp i hemmet med att ordna småsaker och 
sådant som kunde vara riskfyllt att göra själv. 
 
Under slutet av år 2006 skulle en utvärdering ske och om försöket faller väl ut 
kommer Samverket även att erbjuda äldre i resten av kommunen denna 
service. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna tjänsteskrivelsen till kommunfull- 
mäktige såsom svar på motionen. 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 143-147. 
 
Inlägg gjordes av Ewa Arvidsson och Kurt Svensson.  
 
Harald Hårdstedt tackade för den välvilliga behandlingen av motionen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att tjänsteskrivelsen utgör svar på motionen 
ifråga. 
______________ 
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§ 116 192 o 193/2006 
 
Inkomna motioner  
 
Två motioner hade inkommit från Birgitta Johansson (s): 
 
angående anlitande av Chalmers arkitektstuderande att arbeta med Åmåls 
stadskärna som examensarbete, bil 10 a, och 
 
angående omdragning av Europaväg 45 förbi Åmål, bil 10 b. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionerna till kommunstyrelsen  
för beredning. 
 
§ 117 33/2006  
 
Rapport ang uppdrag till kommunfullmäktiges presidium, 2006-04-26, 
KF §§ 80-82, avseende Fyrbodals Kommunalförbund
 
Ordföranden rapporterade om de åtgärder som vidtagits med anledning av 
rubricerade uppdrag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 118 
 
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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§ 119  
  
Avslutning
 
Ordföranden framförde följande tack till  ledamöterna och fullmäktiges 
tjänstemän: 
 
”Detta är alltså sista sammanträdet före semestern. Jag ber att få tacka laget 
för ett mycket gott arbete och samarbete under första halvlek och jag kan nu 
konstatera att endast slutspurten återstår.  
 
Det gläder mig att lagandan varit så god och humöret gott och att spelarna har 
avhållit sig från ojusta tacklingar och annat ruff, så att jag sluppit att döma ut 
varningar, straff- eller frisparkar. Jag tror inte ens inkast förekommit och 
absolut inga utkast. 
 
Även om kraftsamlingen har legat på mittfältet och innertrion dragit det 
tyngsta lasset har man varit med ute på yttrarna och speciellt högeryttern har 
ofta varit i elden och velat haft mycket av bollen. 
 
Men kedjan vinner ingen match ensam utan klarar sig inte utan en bra 
uppbackning bakifrån. Det har den också fått från många positioner men nog 
skulle man önska sig mer aktivitet från vissa håll. Grundkravet är naturligtvis 
att man kommer till match. 
 
Jag ber också få tacka alla funktionärer som gjort ett utomordentligt gott 
arbete. Utan er medverkan hade vi knappast kommit ut på plan. 
 
Tack för idag. 
 
 
Nästa match blir den 30 augusti och då är ni välkomna till ordinarie spelplan. 
 
Till dess önskar jag er en trevlig semester men glöm inte att samla krafter 
inför slutspurten. 
 
Därmed förklarar jag sammanträdet avslutat.” 
 
Andre vice ordföranden tackade ordföranden den gångna terminen och 
önskade ordföranden och hans familj en varm och solig semester på kusten.   
 
_____________ 
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