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Plats och Tid Stadshuset                          17.30-19.10 
Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander 
Kommunsekr Lena Larsson 

Utses att justera Inger Herfindal och Kjell Kaså  
Justeringens  
plats och tid Stadshuset onsdagen den 4 oktober 2006 kl 14.00 

 150-165 Sekreterare 
Kenneth Olander                                                     Lena Larsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Hans Plate 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Inger Herfindal                                                        Kjell Kaså  

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2006-09-27 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-09-27 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-10-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Lena Larsson 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-09-27 
 
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 ) X   
Ulf Levein (c ) X fr kl 18.40 är 4 
Birgitta Johansson (s) X   
Inga Engström (s) X 
Linda Strand (s)  Karin Lindwall (s) X 
Lisbeth Karlsson (c ) X 
Stellan Andersson (c ) X 
Karin Pettersson (c )  ------------------- 
Michael Karlsson (s)  ------------------- 
Bibbi Moberg (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s) X 
Thomas Fridlund (c ) X 
Karl-Erik Lundgren (c )  -------------------- 
Thomas Olson (fp) X  
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Birgit Karlsson (mp) X fr kl 18.15 i är 1 
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (m)         Xfr kl 17.40 i är 1 
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) X   
Kurt Svensson (c ) X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Gunnar Kvamme (s) X 
Hans Plate (c ) X 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-09-27 3 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 150 
 
Hälsningsanförande
 
Ordföranden Hans Plate hälsade alla välkomna till dagens sammanträde  
och förklarade detsamma öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 151 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 152 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inger Herfindal 
och Kjell Kaså. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 4 oktober 2006  
kl 14.00.  
 
§ 153 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och tas denna upp  
under punkt nio. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
__________ 
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KF § 154 
 
KS § 280 
 
AU § 384 264/2006 
 
Halvårsbokslut 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av halvårsbokslut för år 
2006. Sammanställningen skedde enligt Lagen om kommunal redovisning. 
 
I sammanställningen redogjordes för hur kommunens ekonomiska målsätt- 
ning hade utfallit i relation till första halvåret. 
 
Nettokostnaden för de olika verksamheterna för första halvåret låg under 
budgeterade med 3,2 miljoner kronor. 
 
Nettokostnaderna för verksamheterna hade under första halvåret ökat med 
4,0% jämfört med föregående halvårsbokslut medan skatteintäkterna till- 
sammans med utjämningsbidraget ökat med 3,8% under motsvarande  
period. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Halvårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde ekonomichef Roy Björck 
för utfallet av halvårsbokslutet 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-20, jämte 
revisionsberättelsen som lagts på bordet.  
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för de olika avsnitten i kommunens 
delårsredovisning avseende första halvåret 2006. 
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forts KF § 154 
 
Vid den efterföljande diskussionsomgången gjordes inlägg av Kurt Svensson, 
Gustav Wennberg och Håkan Sandberg. 
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff föredrog revisionsberättelsen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga halvårsredovisningen till handlingarna. 
 
____________
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KF § 155 
 
KS § 281 
AU § 385 265/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport nr 2 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning avseende uppföljning av  
ekonomi och verksamhet per den 30 juni 2006. 
 
Den sammanhållna prognosen slutade på ett budgetunderskott om 4,8 mil- 
joner kronor, vilket var en försämring med 1,9 miljoner kronor sedan före- 
gående månadsprognos. 
 
Den största avvikelsen svarade kultur- och servicenämnden för, där det be- 
farade underskottet uppgick till 2,8 miljoner kronor. Barn- och utbildnings- 
nämnden redovisade i föregående prognos ett budgetunderskott på 0,3 mil- 
joner kronor vilket underskott i denna prognos ökade till  2,3 miljoner kro- 
nor. 
 
Finansförvaltningens prognos slutade på ett underskott om 460.000 kronor 
varför det totala budgetunderskottet vid årsslutet var prognostiserat till 
5,3 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 21-75. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Kjell Kaså och Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kvartalsrapporten läggs till handlingarna. 
______________ 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 18.30 och 18.40
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KF § 156 
 
KS § 278 
 
AU § 375 393/2004 
 
Statligt stöd för bredbandsutbyggnad 
 
Föredrogs beslut av den 17 augusti 2006 från Västra Götalandsregionen 
angående förordningen om stöd till kommuner för etablering av telenät m m 
på orter och i områden där telenätet är eftersatt. 
 
Regionen hade godkänt 3.080.000 kronor såsom stödgrundande kostnad för 
den ansökan kommunen inlämnat. 
 
Statligt stöd kommer att ges med 1.200.000 kronor och ges dessutom 
1.300.000 kronor ur regionalt projektstöd för utbyggnad av infrastruktur. 
 
Kommunens medfinansiering är 300.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Erforderliga 300.000 kronor finansieras genom att 100.000 kronor anvisas 
ur till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter i innevarande 
års stat. 
 
Resterande 200.000 kronor belastar kommunens rörelsekapital. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 76-81. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_______________
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KF § 157 
 
KS § 275 
 
AU § 372 236/2006 
 
Årsredovisning m m avseende Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida 
Bestånd och Dalslands Kanal AB avseende verksamhetsåret 2005. 
 
I skrivelse av den 21 juli 2006 överlämnades för kännedom årsredovisning, 
koncernredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Dalslands Kanals 
Framtida Bestånd och Dalslands Kanal AB avseende verksamhetsåret 2005. 
 
Revisionsberättelsen för Dalslands Kanal AB var daterad den 2 juni 2006 och 
revisionsberättelse för Stiftelsen Dalslands Kanals Framtida Bestånd var 
daterad den 9 juni 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 82-123. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga redovisningarna till handlingarna. 
 
________________
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KF § 158 
 
KS § 268 
 
AU § 357 368/2003 
 
Revisionsrapport – ”Granskning av ansökningsrutin för särskild 
ersättning” 
 
Revisorerna hade upprättat rapport den 3 november 2003 avseende gransk- 
ning av ansökningsrutin för särskild ersättning. 
 
Ärendet hade remitterats till ekonomichefen och föredrogs dennes skrivelse 
av den 4 juli 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten jämte ekonomichefens ytt- 
rande till kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 124-133. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
________________
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KF § 159 
 
KS § 270 
 
AU § 359 239/2006 
 
Vänortssamarbetet avseende Grenaa kommun 
 
Föredrogs skrivelse från Grenaa kommun av den 3 juli 2006 angående vän- 
ortssamarbetet. 
 
Enligt skrivelsen från Grenaa kommun, som självständig enhet den 31 
december 2006, har en ny kommun bildats genom sammanläggningar med 
grannkommuner. 
 
I nuläget kunde man inte lämna besked om det fortsatta vänortssamarbetet 
utan kommer beslut om detta att fattas i den nya kommunen under 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 134-135. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga skrivelsen till handlingarna. 
 
________________
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KF § 160 
 
KS § 267 
 
AU § 356 439/2003 
 
Motion angående skattesubventionerad verksamhet 
 
Thomas Olson hade den 11 december 2003 ingivit motion till kommunfull- 
mäktige angående förtydligande av skattesubventionerad verksamhet. 
Förslaget innebar att samtliga fakturor som skickas från Åmåls kommun 
gällande skattesubventionerad verksamhet skall innehålla den verkliga kost- 
naden för verksamheten. Efter avdrag av skattesubventionen skulle det av 
faktura framgå rätt belopp att betala. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes ytt- 
rande av den 4 juli 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ekonomichefens skrivelse såsom svar 
på motionen samt föreslås vidare att på varje faktura skall generellt anges 
skattesubventioner i procent. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 136-138. 
 
Thomas Olson tackade för motionssvaret. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att ekonomichefens skrivelse utgör svar på 
motionen. Vidare beslöts att på varje faktura skall generellt anges 
skattesubventioner i procent. 
 
___________________ 
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KF § 161 
 
KS § 282 
 
AU § 386 146/2006 
 
Motion angående skyltning om eldningsförbud 
 
Kjell Kaså hade den 24 april 2006 inlämnat motion angående någon form 
av skyltning som med en tydlig symbol visade att öppen eld är förbjuden 
under s k eldningsförbud. Tanken var att detta skulle sättas upp vid 
infartsvägar till kommunen för att undvika situationer då turister ovetande 
om förbudet gjorde upp eld. 
 
Ärendet hade varit remitterat till räddningschefen för yttrande och hade ytt- 
rande inkommit den 26 maj 2006. Ytterligare yttrande hade begärts från 
räddningschefen och föredrogs dennes förnyade yttrande av den 22 augusti 
2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Räddningschefens yttrande av den 22 augusti 2006 överlämnas till kommun- 
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 

 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 139-141. 
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att räddningschefens yttrande av den 22 augusti 
2006 utgör svar på motionen. 
 
__________________________ 
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§ 162 288/2006 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Håkan Sandberg (m) 
angående uppsägning av samverkansavtalet inom gymnasieregionen 
VärmDal, bil  9. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
§ 163 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Fyrbodals Kommunalförbund
 
Rapporterade Kurt Svensson från möte inom Fyrbodals Kommunalförbund.   
 
Håkan Sandberg informerade om läget beträffande revisionsreglemente mm 
inom  Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Gustav Wennberg redogjorde för senaste sammanträdet inom 
Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 164 
 
Meddelande
 
Meddelades att fösta sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige äger 
rum onsdagen den 1 november 2006 kl 18.30 i KF-salen, stadshuset. 
Då kommer även fotografering av den nya fullmäktigeförsamlingen att ske. 
 
§ 165 
 
Avslutning
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
__________________ 
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