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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-08-30 
 
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 )  Leif Aronsson (c ) fr kl 18.40 X   
Ulf Levein (c )  Bengt Hansson (c ) X 
Birgitta Johansson (s)  Laila Andrén (s) X   
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s) X 
Lisbeth Karlsson (c ) X 
Stellan Andersson (c ) X 
Karin Pettersson (c )  Bengt Petersson (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 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) t o m är 17 kl 21.35  X 
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (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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§ 119 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden Hans Plate hälsade alla välkomna till dagens sammanträde,  
det första efter sommaruppehållet, och förklarade detsamma öppnat. 
 
§ 120 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 121 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Olson 
och Ewa Arvidsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 6 september 2006  
kl 14.00.  
 
§ 122 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att tre motioner inkommit och tas dessa upp  
under punkt 18. 
 
Dessutom har två frågor inkommit och behandlas dessa som punkt 19. 
 
Utsänd dagordning fastställdes med denna komplettering. 
__________ 
 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin informerade om pågående internationella 
projekt. 
 
__________________ 
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KF § 123 250/2006   
 
Halvårssituationen – verksamheternas snabbrapport
 
Kommunfullmäktiges presidium hade under vintern-våren tillsammans med 
förvaltningsekonom Johan Andersson, planeringsingenjör Olle Andersson och 
kanslichef Kenneth Olander tagit fram riktlinjer för utformningen av 
kommande verksamhetsplaner. 
 
Som en del i arbetet ingick även att upplägget på halvårsrapporten och 
årsberättelsen ändras. 
 
Till dagens sammanträde hade förvaltningarna inkommit med sina rapporter 
avseende första halvåret 2006, separat bilaga.  Dokumenten hade samman-
ställts som ett testmaterial för  synpunkter inför arbetet med 
verksamhetsplanen vid årsskiftet. 
 
Håkan Sandberg föreslog att den redovisade modellen överlämnas till nyvalda 
fullmäktige som föreslås bereda ärendet i en parlamentarisk grupp. 
 
Ewa Arvidsson och Kurt Svensson yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att den redovisade modellen överlämnas till 
nyvalda fullmäktige som föreslås bereda ärendet i en parlamentarisk grupp. 
 
__________________ 
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KF § 124 
 
KS § 224 
 
AU § 300 184/2006   
 
Barn- och utbildningsnämndens framställning ang ombudgetering inom 
investeringsbudgeten 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade vid sammanträde den 24 maj 2006,  
BuN § 87, beslutat tillskriva kommunfullmäktige angående ombudgetering 
inom investeringsbudgeten i innevarnade års stat. 
 
Investeringsbehov avseende en ny förskolavdelning uppgick till 50 000 
kronor och hade nämnden vid sammanträdet beslutat göra framställning om 
ombudgetering enligt redovisat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens framställning. 
 
_____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja barn- och utbildningsnämndens 
framställning beträffande ombudgetering inom investeringsbudgeten. 
 
______________
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KF § 125 
 
KS § 225 
 
AU § 301 189/206   
 
Ombudgetering inom vård- och omsorgsnämndens driftbudget 
 
Inom vård- och omsorgsnämndens LSS-enhet fanns budgeterade medel för 
tjänst som gruppledare för gruppbostäderna Schölinsgatan, Olofsgatan, Västra 
Åsen och Bergängsvägen. 
 
Man önskade göra omföring från personalkontot för gruppledare till 
personalkontot för enhetshandläggare.  
 
Ur kommunfullmäktiges synpunkt innebar förslaget att medel överföres från 
verksamhet 5121 till verksamhet 5122 och avviker från den budget 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade vid sammanträde den 11 maj 2006,  
Von § 47, föreslagit kommunfullmäktige att överföra 368 000 kronor i 
enlighet med bifogat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka 
ombudgetering i enlighet med framställningen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-6. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja vård- och omsorgsnämndens framställning 
beträffande ombudgetering inom LSS-enheten. 
 
______________
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KF § 126 
 
KS § 240 
 
AU § 331 219/2006 
 
Ombudgetering inom vård- och omsorgsnämndens driftbudget 
 
Föredrogs protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 21 juni 2006, VON § 65, angående omfördelning av budgetmedel. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade omorganiserat stora delar av verksamheten 
för att anpassa och optimera resurserna. Detta arbete var inte klart då 2006 års 
budget fastställdes. 
 
I skrivelsen föreslogs ombudgetering om sammanlagt 738.000 kronor 
avseende personalkostnader. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 6 juli 2006 och hade inga erin- 
ringar mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och  
omsorgsnämndens framställning. 
 
Ekonomichefen skulle vid kommunstyrelsens sammanträde ytterligare redo- 
göra för de berörda kontona. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen  bakgrunden 
till förslaget. Sedan budgeten antagits hade hemtjänsten och hemsjukvården 
lagts samman och förslaget berörde anslag för personalkostnader om sam- 
manlagt 738.000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 7-12. 
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forts KF § 126 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja vård- och omsorgsnämndens framställning 
beträffande ombudgetering avseende personalkostnader 
 
______________
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KF § 127 
 
KS § 237 
 
AU § 328 85/2006 
 
Förbundsordning för Kommunalförbund Säffle/Åmål 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 22 februari 2006,  
KF § 36, att Åmål och Säffle skall ha en gemensam gymnasieskola inom 
ramen för ett kommunalförbund och skulle detta kommunalförbund starta sin 
verksamhet den 1 januari 2007. 
 
En utredning bestående av kommunfullmäktiges ordförande i Åmål och Säffle 
samt kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål och Säffle hade arbetat med den 
politiska organisationen med biträde av kanslichefen i Åmål och den admi- 
nistrativa chefen i Säffle. 
 
Den politiska organisationen inom förbundet skall stadfästas genom en för- 
bundsordning. Utredningen hade utsett en mindre arbetsgrupp bestående av 2 
politiker från vardera kommunen med biträde av de båda tjänstemännen att 
lägga fram förslag till utredningen. 
 
Från Åmåls sida hade Gustav Wennberg och Kjell Kaså arbetat med förslaget 
och hade detta tidigare under dagen presenterats för utredningen. Utredningen 
hade lämnat vidare sitt förslag till de båda arbetsutskotten att slutbehandlas 
vid fullmäktigesammanträdena i Åmål och Säffle under augusti månad. 
 
Moderata samlingspartiet i Åmål hade inkommit med skrivelse till kommun- 
styrelsen av den 31 juli med synpunkter på programfördelningen mellan en- 
heterna. Denna del av utredningen skulle behandlas vid senare fullmäktige- 
sammanträde. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1.  Kommunfullmäktige antar förslag till förbundsordning för Säffle och 
    Åmåls gymnasieförbund 
 
2.  Kommunfullmäktige medger gymnasieförbundet, i enlighet med förbunds- 
    ordning, rätt att inrätta en interimsorganisation för tiden 1 september 2006- 
    31 december 2006. Interimsstyrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 6  ersät- 
    tare. Kommunfullmäktige i respektive kommun utser 3 ledamöter och 3 
    ersättare. Åmåls kommun är sammankallande för interimsstyrelsen. 
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forts KF § 127 
 
forts KS § 237 
 
forts Au § 328,  
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson som återkommer 
vid kommunstyrelsens sammanträde efter extra gruppmöte. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen från Moderata Samlingspartiet remitteras till barn- och utbild- 
ningsnämnden, vilken nämnd för närvarande behandlar frågan om program- 
fördelning inför fullmäktigebeslut. 
 
___________________ 
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson och Christer 
Törnell bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Sandberg lade följande förslag till ändring inom förbundsordningens  
§§ 5, 7 och  8: 
 
”§ 5 Förbundsstyrelse 
Texten i 4 stycket beskriver nyval av ordförande och vice ordförande vid 
mandatperiodens början och efter två år. Att ha nyval vartannat år kan inte 
vara avsikten. I 6 stycket beskrivs skifte av uppdragen. En bättre text är: 
 
Förbundsfullmäktige utser en ledamot att vara ordförande under första 
halvan av mandatperioden och vice ordförande under den andra halvan av 
mandatperioden. Förbundsfullmäktige utser en ledamot att vara vice 
ordförande under första halvan av mandatperioden och ordförande under den 
andra halvan av mandatperioden. Det första uppdraget tilldelas ledamot som 
representerar Säffle och det andra ledamot som representerar Åmål” 
 
 
”§ 7 Förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande 
Samma text som ovan föreslås men sista meningen skall lyda: 
 
Det första uppdraget tilldelas ledamot som representerar Åmål och det andra 
ledamot som representerar Säffle.” 
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forts KS § 237, KF § 127 
 
”§ 8 Arvoden och ekonomiska förmåner. 
Texten behöver förtydligas då befattningar och uppdrag i Säffle inte överens- 
stämmer med vad som blir aktuellt i kommunalförbundet. Förslag: 
 
Förtroendevalda erhåller sammanträdesarvoden och andra ersättningar 
enligt regler som gäller för Säffle kommuns förtroendevalda. Årsarvoden 
beslutas av förbundsfullmäktige.” 
 
 
Gustav Wennberg meddelade att S-gruppen anser att förbundsordning, 
program, ekonomi, personal och organisation skall beslutas samtidigt för att 
få en helhetsbild av hur det framtida gymnasiet kommer att se ut. Han yrkade 
därför återremiss på arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställde först proposition på återremissförslaget och konstaterade 
att kommunstyrelsen beslutat att ej återremittera ärendet. 
 
Votering begärdes och godkändes följande voteringsproposition: 
 
Den som inte biträder återremissförslaget röstar ”Ja”. 
Den som biträder återremissförslaget röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 6 Ja-röster och 5 Nej-röster 
och hade kommunstyrelsen således beslutat att inte återremittera ärendet. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Christer Törnell, Ulla-Britt Johansson, Thomas 
Olson, Stellan Andersson, Sven Martinsson och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Michael 
Karlsson, Kjell Lindstedt och Håkan Sandberg. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Håkan Sandbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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forts KF § 127 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 13-22. 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gustav Wennberg yrkade på återremiss av ärendet. 
 
Christer Törnell yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Häkan Sandberg yrkade på samma ändringsförslag avseende §§ 5, 7 och 8 
som framfördes vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén, Christer Törnell och Kjell Kaså. 
 
Michael Karlsson  yrkade på återremiss av ärendet. 
 
Tina Carlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Thomas Olson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså och Håkan Sandberg. 
 
Bibbi Moberg yrkade på återremiss av ärendet. 
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså. 
 
Birgit Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Laila Andrén och Christer Törnell. 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 20.00 och 20.20. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
Kjell Lindstedt yrkade på återremiss av ärendet. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson, Inga Engström, Tina Carlson, Kjell Kaså 
och Håkan Sandberg. 
 
Inga Engström yrkade på återremiss av ärendet. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell och Gustav Wennberg. 
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forts KF § 127 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 20.45 och 20.55. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: återremissyrkandet och kommunstyrelsens förslag jämte Håkan 
Sandbergs ändringsförslag. 
 
Ordföranden ställde först proposition på återremissförslaget och konstaterade  
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras idag. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Håkan Sandbergs förslag och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt  
 
-  antaga förslaget till förbundsordning för Säffle och Åmåls gymnasie- 
    förbund 
 
-  medge gymnasieförbundet, i enlighet med förbundsordning, rätt att 
    inrätta en interimsorganisation för tiden 1 september 2006-31 december 
    2006. Interimsstyrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 6  ersättare. Kom- 
    munfullmäktige i respektive kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare. 
    Åmåls kommun är sammankallande för interimsstyrelsen. 
 
 
Mot beslutet reserverade sig  Håkan Sandberg och Barbro Gustafsson. 
 
______________
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KF § 128 
 
KS § 226 
 
AU § 302 175/2006 
 
Fyrbodals Kommunalförbund – förslag till verksamhetsplan och  
budget för år 2007 
 
Föredrogs skrivelse av den 17 maj 2006 från Fyrbodals Kommunalförbund 
angående verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 
 
Genomgicks de upprättade förslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslag till 
verksamhetsplan och budget avseende år 2007. 
 
____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 23-30. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att för Åmåls kommuns del antaga förslag till 
verksamhetsplan och budget avseende år 2007 avseende Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
____________ 
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KF § 129 
 
KS § 243 
 
AU § 334 33/2006 
 
Rapport om Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
4 stycken ärenden fanns hos kommunen avseende Kommunalförbundet 
Fyrbodal och dess revisionsarbete. Några beslut hade inte fattats utan kom- 
munstyrelsen hade efterhört lämpligt tillvägagångssätt för den fortsatta 
hanteringen hos kommunfullmäktiges presidium. 
 
Föredrogs skrivelse av den 31 maj 2006 från fullmäktiges ordförande  och 
kanslichefen enligt vilken skrivelse överläggningar skett med revisions- 
kommunerna Munkedal och Strömstad samt vidare hade enheten för kommu- 
nalrätt inom Sveriges Kommuner och Landsting kontaktats. 
 
I skrivelsen rekommenderades handlingssättet att Fyrbodals revision och 
direktion återkallar sina tidigare förslag i ärendet samt kommer överens, 
genom informellt samråd, om hur revisionsreglemente och förbundsordning 
skall utformas samt reglerar de övriga utestående frågorna i detta samman- 
hang. 
 
Meddelades vidare att skrivelse inkommit från revisorerna i Fyrbodals 
kommunalförbund där man återkallar sina tidigare förslag i ärendet samt 
lägger nytt förslag avseende revisionsreglemente för två olika tidsperioder. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet från revisorerna inom Fyrbodals 
Kommunalförbund avvaktar kommande protokoll från Fyrbodals direktion 
angående återkallande av tidigare förslag  avseende revisionsdelen samt 
vidare nytt förslag till förbundsordning. 
 
___________________ 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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forts KF § 129 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 31-33. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson och Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga rapporten till handlingarna. 
 
__________________
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KF § 130 
 
KS § 241 
 
AU § 332 137/2006 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Dalsland 
 
Föredrogs skrivelse av den 16 juni 2006 från Samordningsförbundet Norra 
Dalsland med kommentar till delårsrapporten för januari-mars 2006 samt 
årsredovisningen 2005. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 34-40. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga skrivelsen till handlingarna. 
 
__________________
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KF § 131 
 
KS § 228 
 
AU § 304 280/2005 
 
Markförsäljning inom Höganäs till Skanska Mark och Exploatering 
Bygg AB 
 
Föredrogs förslag till köpeavtal av den 2 juni 2006, enligt vilket avtal Åmåls 
kommun försäljer cirka 47 852 m2 inom fastigheten Höganäs 1:1 till Skanska 
Mark och Exploatering Bygg AB. 
 
Köpeskillingen föreslogs till 550 000 kronor och köparen betalar kostnad för 
fastighetsbildning samt erforderliga lagfartskostnader. 
 
Kommunfullmäktige hade tidigare antagit exploateringsavtal för området (den 
29 mars 2006, KF § 57) och villkorades detta köpeavtal dels av det redovisade  
försäljningskravet för etapp I i exploateringsavtalet samt dels a kravet på att 
exploateringen påbörjas inom 12 månader. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet. 
 
____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 41-44. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att antaga föreslaget köpeavtal. 
 
_______________
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KF § 132 
 
KS § 220 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun 
 
Kultur- och servicenämnden hade den 16 mars 2006, KSN § 24, inkommit 
med förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Kurt Svensson föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige 
tillstyrker kultur- och servicenämndens förslag kompletterat med de syn- 
punkter som inkommit från Kristdemokraterna samt vad som föreslås i 
motion i ärendet från Stellan Andersson. 
 
Håkan Sandberg efterhörde varför inte synpunkterna från Moderata Sam- 
lingspartiet behandlas i detta sammanhang. 
 
Kurt Svensson föreslog som tillägg att kommunstyrelsen remitterar syn- 
punkterna från Moderata Samlingspartiet till kultur- och servicenämnden 
för eventuell omarbetning av ordningsföreskrifterna. 
 
Thomas Olson föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige före- 
slår antagande av kultur- och servicenämndens förslag utan kompletteringar. 
 
Ulla-Britt Johansson instämde i att synpunkterna i Stellan Anderssons motion 
tillstyrkes hos kommunfullmäktige samt att Moderata Samlingspartiets syn- 
punkter remitteras till kultur- och servicenämnden. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterades att  två förslag förelåg dels 
Kurt Svenssons förslag samt dels Thomas Olsons förslag. Ordföranden ställde 
proposition på de båda förslagen och konstaterade att kommunstyrelsen be- 
slutat i enlighet med Kurt Svenssons förslag. 
Kommunstyrelsen beslöt vidare enligt Kurt Svenssons  tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kultur- och servicenämndens förslag kompletterat med de synpunkter som 
inkommit från Kristdemokraterna samt vad som föreslås i motion i ärendet 
från Stellan Andersson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att  remittera synpunkterna från Moderata 
Samlingspartiet till kultur- och servicenämnden för eventuell omarbetning av 
ordningsföreskrifterna.  
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forts KS § 220, forts KF § 132 
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg till förmån för det remissvar 
som lämnats av Moderata Samlingspartiet, vilket han ansåg borde ingå redan i 
dagens beslut. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 45-71. 
 
Kurt Svensson föreslog återremiss av ärendet. 
 
Bibbi Moberg och Håkan Sandberg tillstyrkte återremissyrkandet. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Kurt Svenssons återremissyrkande och kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet. 
 
________________
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KF § 133 
 
KS § 238 
 
AU § 329 195/2006, 220/2006 
 
Revisionsrapport  - rutiner för handkassor 
 
Kommunrevisionen hade den 8 juni 2006 inkommit med revisionsrapport 
”Uppföljning – rutiner för kontanthantering”. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 5 juli 2006 och tillstyrkte eko- 
nomichefen de föreslagna åtgärderna i revisorernas skrivelse. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten jämte ekonomi- 
chefens yttrande till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar antaga den rutin för handkassor som utarbetats av 
ekonomichefen och ekonomen vid kommunledningskontoret. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten jämte ekonomichefens yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen antager den föreslagna rutinen för handkassor. 
 
_________________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 72-84. 
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff redovisade ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
______________
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KF § 134 
 
KS § 230 
 
AU § 307 197/2006   
 
Revisionsrapport ”Samverkan med andra kommuner” 
 
Revisorerna hade till kommunfullmäktige överlämnat rapport av den 14 juni 
2006  angående samverkan med andra kommuner. 
 
Ett antal samverkansobjekt hade granskats och hade revisionen tagit del av 
den tidigare upprättade samverkansinventeringen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten jämte samverksansinventeringen överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 85-156. 
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff redovisade ärendet. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Kjell Lindstedt. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
______________ 
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KF § 135 
 
KS § 223 
 
AU § 299 173/2006 
 
Motion ang Systembolagets placering 
 
Tina Carlson (v) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 18 maj  
2006 angående Systembolagets placering. 
 
I motionen föreslogs att Systembolaget flyttas ut till Fågelmyren. Motive-
ringen var att ett köpcentra redan idag har etablerats inom området samt att 
bristen på parkeringsplatser i ICA/Domus-området kommer att förvärras om 
Systembolaget placeras i dess närhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte kan besluta om var de olika 
butikerna skall ha sina lokaler. Konstaterandet överlämnas till kommunfull-
mäktige såsom svar på motionen. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 157-158. 
 
Inlägg gjordes av Tina Carlson och Sven Martinsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att kommunstyrelsens konstaterande utgör svar på 
motionen ifråga. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-08-30 24 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 136 
 
KS § 229 
 
AU § 305 233/2004 
 
Motion ang allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun 
 
Stellan Andersson (c ) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 8 juni 
2004 angående tillägg till lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
I motionen föreslogs att kommunfullmäktige ger kultur- och servicenämnden i 
uppdrag att ta fram underlag för beslut att utöka det område där förtäring av 
alkohol var förbjuden. 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 13 juni 2006, KS § 220, 
beslutat framlägga förslag till kommunfullmäktige angående allmänna lokala 
föreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna sitt förslag i ärendet till  kommun-
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 159-161. 
 
Inlägg gjordes av Stellan Andersson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
_______________
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KF § 137 
 
KS § 239 
 
AU § 330 337/2004 
 
Motion angående skolskjutsar till landsbygden 
 
Thomas Olson och Gun-Britt Larsson hade till kommunfullmäktige ingivit 
motion den 28 september 2004. Ärendet hade varit behandlat i barn- och ut- 
bildningsnämnden i olika omgångar och föredrogs nämndens yttrande av den 
21 juni 2006, BUN § 116. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna barn- och utbildningsnämndens 
yttrande till kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Thomas Olson att han 
inte ansåg att punkterna 2 och 3 i motionen behandlats. Han yrkade därför 
bifall till motionens förslag i dessa delar. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Thomas 
Olsons förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 162-170. 
 
Thomas Olson yrkade bifall till punkterna 2 och 3 i motionen. 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Thomas Olssons förslag och kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 137 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att barn- och utbildningsnämndens yttrande  utgör 
svar på motionen ifråga. 
 
_____________________ 
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§ 138 
 
Val av tre ledamöter i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Säffle/Åmål 
 
Valberedningen hade vid sammanträde den 30 augusti 2006, VB § 3, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige utse Kjell Kaså (c ), Christer Törnell (kd) och 
Michael Karlsson (s) till ledamöter i interimsstyrelsen för Kommunalför-
bundet Säffle/Åmål. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja  
 
Kjell Kaså (c ), Slobol 710, 662 97  ÅNIMSKOG, tel 0532-25227,  
Christer Törnell (kd), Smedgatan 2, 662 34  ÅMÅL, tel 0532-15321, och 
Michael Karlsson (s), Vallgatan 10, 662 34  ÅMÅL, tel 0532-15118, 
   
till ledamöter i interimsstyrelsen för  Kommunalförbundet Säffle/Åmål. 
 
 
§ 139 
 
Val av tre ersättare i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Säffle/Åmål 
 
Valberedningen hade vid sammanträde den 30 augusti 2006, VB § 4,  
beslutat föreslå kommunfullmäktige utse Kurt Svensson (c ), Thomas Olson 
(fp) och Laila Andrén (s) till ersättare i interimsstyrelsen för Kommunalför-
bundet Säffle/Åmål. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja 
  
Kurt Svensson (c ), Kålsäter 40, 662 91  ÅMÅL, tel 0532-44002,  
Thomas Olson (fp), Packebyn 121, 662 91  ÅMÅL, tel 0532-45000,  och  
Laila Andrén (s), Hantverkaregatan 13, 662 33  ÅMÅL, tel 0532-71072, 
 
till ersättare i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Säffle/Åmål. 
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§ 140 
 
Val av sammankallande i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Säffle/Åmål 
 
Valberedningen hade vid sammanträde den 30 augusti 2006, VB § 5,  
beslutat föreslå kommunfullmäktige utse Kjell Kaså (c ) till sammankallande  
i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Säffle/Åmål. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja  Kjell Kaså (c ) till sammankallande i  
interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Säffle/Åmål. 
 
§ 141 
 
Fyllnadsval till kommunrevisionen 
 
Kurt Svensson föreslog att kommunfullmäktige utser Tor Hoffback (c ) till ny 
ordinarie ledamot i kommunrevisionen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt välja Tor Hoffback (c ) , Bragevägen 11 B,  
662 34  ÅMÅL, tel 12950, till ledamot i kommunrevisionen efter Ingvar 
Andersson. 
 
§ 142 237, 244 o 245/2006   
 
Inkomna motioner 
 
Tre motioner hade inkommit: 
 
från Håkan Sandberg (m) och Barbro Gustafsson (m) angående Åmåls 
kommuns utträde ur Kommunalförbundet Dalsland till den 31 december 
2007, bil 18 a, 
 
från Michael Karlsson (s) angående inrättande av sötvattensprogram på 
Karlbergsgymnasiet, bil 18 b, samt 
 
från Håkan Sandberg (m) angående kommunens namn, bil 18 c. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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§ 143 258/2006   
 
Fråga ang handlingsplan vad gäller mäns våld mot kvinnor 
 
Tina Carlson (v) hade inkommit med fråga ställd till vård- och omsorgs-
nämndens ordförande, bil 19 a, angående handlingsplan vad gäller mäns våld 
mot kvinnor. 
 
Kommunfullmäktige beslöt att frågan fick ställas. 
 
Anne Sörqvist (c ) besvarade frågan. 
 
Tina Carlsson tackade för svaret. 
 
§ 144 259/2006   
 
Fråga ang handlingsplan vad gäller mäns våld mot kvinnor 
 
Tina Carlson (v) hade inkommit med fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande, bil 19 b, angående handlingsplan vad gäller mäns våld mot 
kvinnor. 
 
Kommunfullmäktige beslöt att frågan fick ställas. 
 
Kurt Svensson (c ) besvarade frågan. 
 
Tina Carlsson tackade för svaret. 
 
§ 145 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Kommunalförbundet Fyrbodal 
 
Meddelade kommunfullmäktiges representant i Kommunalförbundet 
Dalslands direktion, Kurt Svensson, att inget sammanträde ägt rum inom 
Kommunalförbundet Dalsland sedan föregående kommunfullmäktigemöte.  
 
Rapporterade Kurt Svensson från sammanträde inom Kommunalförbundet 
Fyrbodal. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
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KF § 146 
 
KS § 227 
 
AU § 303 179/2006   
 
Årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Dalsland 
 
Föredrogs årsredovisning avseende år 2005 för Kommunalförbundet 
Dalsland. 
 
Föredrogs vidare revisionsberättelse i ärendet av den 23 maj 2006, enligt 
vilken berättelse föreslogs att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet behandlas direkt vid kommunstyrelsen. 
 
Frågan om ansvarsfrihet behandlas direkt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka god- 
kännande av årsredovisningen. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 171-192. 
 
Kommentarer lämnades av kommunrevisions ordförande, tillika 
förtroendevald revisor för kommunalförbundet, Tage Träff (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna Kommunalförbundet Dalslands 
årsredovisning avseende år 2005. 
 
_____________ 
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§ 147 
 
Ansvarsfrihet för år 2005 för kommunfullmäktiges representanter i 
direktionen för Kommunalförbundet Dalsland 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunfullmäktiges 
representanter i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland avseende  
2005 års verksamhet. 
 
Ordföranden hänvisade till revisorernas berättelse. Revisorerna hade 
föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för den tid revisionen omfattade. 
 
Tina Carlson, Håkan Sandberg och Thomas Olson yrkade på att ansvarsfrihet 
nekas. 
 
Inlägg gjordes av Tage Träff. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: revisorernas förslag och avslagsyrkandet. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med revisorernas förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja ansvarsfrihet för Åmåls kommunfull-
mäktiges representanter i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland 
avseende 2005 års verksamhet. 
 
Vid behandlingen av detta ärende deltog ej på grund av jäv: Kurt 
Svensson, Gustav Wennberg, Kjell Kaså och Ewa Arvidsson. 
 
Mot beslutet reserverade sig Tina Carlson, Håkan Sandberg, Thomas Olson. 
Barbro Gustafsson och Inger Herfindal. 
 
Kjell Lindstedt utsågs att justera denna paragraf. 
 
§ 148 
 
Meddelande 
 
Karl-Erik Lundgren framförde sitt tack för uppvaktningen på 60-årsdagen. 
 
Påmindes om att kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 27 september, 
börjar kl 17.30. 
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§ 149 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
______________________ 
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