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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2006-10-25 
 
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)  ------------------ 
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 ) X 
Karin Pettersson (c )  ----------------- 
Michael Karlsson (s) X  
Bibbi Moberg (s)  Laila Andrén (s) X   
Hans-Åke Karlsson (s)  Karin Lindwall (s) X 
Thomas Fridlund (c )  Ann-Louise Svensson (c ) X 
Karl-Erik Lundgren (c ) X 
Thomas Olson (fp) X  
Christer Törnell (kd) X 
Inger Herfindal (kd) X 
Jonas Åberg (mp)  Hjalmar Fryklind (mp) 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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§ 166 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden Hans Plate hälsade alla välkomna till mandatperiodens  
sista sammanträde och förklarade detsamma öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 167 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 168 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tina Carlson och 
Kjell Carlsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 1 november 2006  
kl 14.00. 
 
§ 169 
 
Dagordning
 
Ordföranden meddelade att inga motioner, interpellationer eller frågor 
inkommit, därmed utgår punkt 9 på ärendelista. 
 
Utsänd dagordning fastställdes efter ovanstående justering. 
 
_________________ 
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KF § 170 
 
KS § 289 
 
AU § 406 283/2006 
 
Vård- och omsorgsnämndens ”Projekt ökad sysselsättningsgrad” – 
omdisponering av medel. 
 
Föredrogs protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 31 augusti 2006, VON § 78, angående ökad sysselsättningsgrad. 
 
Från nämndens sida såg man arbetet som en jämställdhetsfråga och en 
kvinnofråga då nästan 90% av all vård- och omsorgspersonal var kvinnor. 
Vård- och omsorgsnämnden pekade också på en tänkbar lagändring om rätt 
till heltid. 
 
I skrivelsen hade nämnden beslutat att starta ”Projekt ökad sysselsättnings- 
grad” före perioden september 2006 – augusti 2008. 
 
För perioden erfordrades ytterligare medel om 1.070.000 kronor och hem- 
ställde man därför om rätt att överföra tandemprojektets överskott på 400.000 
kronor samt avsätta 500.000 kronor ur den hyreskompensation som utbetalats 
av Primärvården, för att kunna finansiera projektet. 
 
Vidare anhöll man hos kommunstyrelsen om resterande 170.000 kronor för 
2 år, innebärande 85.000 kronor per år. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag om omdisponering av 900.000 kronor avseende 
dels 400.000 kronor ur tandem-projektets överskott samt dessutom 500.000 
kronor ur den hyreskompensation som utbetalats av Primärvården. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att frågan om 85.000 kronor i budget för år 2007 
överlämnas till budgetberedningen. 
 
_______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson omdisponering i 
enlighet med arbetsutskottets förslag med tillsammans 900.000 kronor samt 
att några ytterligare medel inte tilldelas projektet. Projektet skall genomföras 
utan de ytterligare 170.000 kronor som äskats. 
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forts KS § 289, KF § 170 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige av- 
styrker vård- och omsorgsnämndens förslag till omdisponering, då med 
hänsyn till god ekonomisk hushållning och balanskrav inget ekonomiskt 
utrymme finns att utnyttja. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg: arbetsutskottets förslag, Kurt Svenssons förslag och Håkan Sandbergs 
förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och ansåg att kommun- 
styrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, vilken godkändes: 
Kurt Svenssons förslag utgör huvudförslag i voteringen och i första omgången 
ställdes Håkan Sandbergs förslag mot arbetsutskottets förslag.  
 
Ordföranden konstaterade därvid att kommunstyrelsen beslutat att 
arbetsutskottets förslag utgör motförslag i voteringen. 
 
Ordföranden föreslog, med godkännande, att den som bifaller Kurt Svenssons 
förslag röstar ”Ja”  och den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 6 Ja-röster och 4 Nej-röster. 
En ledamot avstod från att deltaga i omröstningen. 
 
Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med Kurt Svenssons 
förslag. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Sven Martinsson, Kjell Carlsson, Thomas Olson, 
Ulla-Britt Johansson, Christer Törnell och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Birgitta 
Johansson och Kjell Lindstedt. 
 
Håkan Sandberg deltog ej i omröstningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag om omdisponering av 900.000 kronor avseende 
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forts KS § 289, KF § 170 
 
dels 400.000 kronor ur tandem-projektets överskott samt dessutom 500.000 
kronor ur den hyreskompensation som utbetalats av Primärvården. 
 
Några ytterligare medel skulle inte anvisas för projektet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-6. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunfullmäktige avstyrker vård- och 
omsorgsnämndens förslag till omdisponering, då med hänsyn till god 
ekonomisk hushållning och balanskrav inget ekonomiskt utrymme finns  
att utnyttja. 
 
Ewa Arvidsson yrkade bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson och Håkan Sandberg. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till Ewa Arvidssons förslag. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag, Ewa Arvidssons förslag och Håkan 
Sandbergs avslagsyrkande.  
 
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 
förslag att omdisponera 900.000 kronor avseende dels 400.000 kronor ur 
tandem-projektets överskott samt dessutom 500.000 kronor ur den 
hyreskompensation som utbetalats av Primärvården. 
 
Några ytterligare medel skulle inte anvisas för projektet. 
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg och Barbro Gustafsson. 
 
_____________________
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KF § 171 
 
KS § 314 
 
AU § 471 278/2005 
 
Gemensamma gymnasiet Åmål/Säffle – program/inriktningar för läsåret 
2007/2008 
 
De båda medlemskommunerna hade tidigare antagit förbundsordning och 
hade kommunalförbundet därigenom bildats. Fullmäktigeförsamlingarna 
skulle också antaga fördelningen på skolenheter avseende 
program/inriktningar inför förbundets uppstart. Dessa uppgifter åvilade senare 
förbundet självt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 
2007/2008 skall inte göras några ändringar i program/inriktningar jämfört 
med innevarande läsår. 
 
Medlemskommunerna uppdrar åt interimsstyrelsen att fortsätta erforderligt 
utredningsarbete fram till att förbundet får en ordinarie organisation vid 
kommande årsskifte. 
 
________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kjell Kaså bifall till arbets- 
utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, vilket ”lagts 
på bordet” inför kvällens möte. 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
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forts KF § 171 
 
Christer Törnell yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att inför läsåret 2007/2008 skall inte göras  
några ändringar i program/inriktningar jämfört med innevarande läsår. 
 
Medlemskommunerna uppdrar åt interimsstyrelsen att fortsätta erforderligt 
utredningsarbete fram till att förbundet får en ordinarie organisation vid 
kommande årsskifte. 
 
________________________ 
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KF § 172 
 
KS § 290 
 
AU § 407 36/2006 
 
Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 
 
Integrationsverket hade den 30 juni 2006 tillskrivit kommunen angående 
introduktionsplatser för personer med uppehållstillstånd. Under år 2006 skulle 
fler flyktingar få uppehållstillstånd än under tidigare år. Detta var en följd av 
att regering och riksdag fattat beslut om en tillfällig lag om ny prövning av 
uppehållstillstånd. Ärendet hade varit remitterat till vård- och omsorgs-
nämnden och föredrogs nämndens yttrande av den 31 augusti 2006, VON § 
77. 
 
Enligt yttrandet hade nämnden beslutat att avstå från yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte utöka antalet 
introduktionsplatser jämfört med tidigare avtal med Integrationsverket. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 7-11. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Sandberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att inte utöka antalet introduktionsplatser  
jämfört med tidigare avtal med Integrationsverket. 
 
__________________  
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KF § 173 
 
KS § 298  
 
AU § 441 289/2006 
 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut 2003 – 2005 i Åmåls kommun” 
 
Föredrogs revisionsrapport av den 15 september 2006 angående översikt- 
lig granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut under en treårsperiod. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades i rapporten att kommunledningskontoret 
hade en god överblick över beslutade ärenden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  beslut 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 12-18. 
 
Kommunrevisionens ordförande Tage Träff kommenterade rapporten. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Kurt Svensson och Inga Engström. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten med beaktande till 
handlingarna. 
 
_____________ 
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KF § 174 
 
KS § 287 
 
AU § 404 192/2006 
 
Motion – examensarbete för arkitektstuderande rörande Åmåls 
stadskärna. 
 
Birgitta Johansson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 20 juni 
2006 angående utvecklingen av stadskärnan. 
 
Motionen pekade på möjligheter för utveckling och komplettering av stadens 
miljö och kulturella historia. 
 
I motionen föreslogs att låta Chalmers arkitektlinje arbeta med Åmåls stads- 
kärna som ett examensarbete. Arbetsmetoden hade använts hos andra städer. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 24 augusti 2006, BMN § 143. 
 
Bygg- och miljönämnden såg positivt på motionens förslag. Bygg- och miljö- 
nämnden hade även inhämtat synpunkter från kultur- och servicenämndens 
arbetsutskott vilken tillika såg positivt på motionens intentioner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  beslut 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 19-22. 
 
Birgitta Johansson tackade för motionssvaret och yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Thomas Olson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 174 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt bifalla motionen och uppdrog åt kultur- och 
servicenämnden att söka samband med Chalmers i enlighet med motionen. 
 
____________
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KF § 175 
 
KS § 288 
 
AU § 405 193/2006  
 
Motion – omdragning av Europaväg 45 förbi Åmål 
 
Birgitta Johansson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 24 maj  
2006 angående  omdragning av Europaväg 45 förbi Åmål. 
 
Syftet med omdragningen var enligt motionären att minska risker för större 
katastrofer vid olyckor med exempelvis transporter av farligt gods (kemikalier 
mm). I motionen pekades också på att nuvarande dragning går alldeles för 
nära bostadsområden både i Åmål och Säffle. Förslaget innebar att dra om 
sträckningen från Stenhuggeriet i Tydje upp till Värmlandsbro i Säffle 
kommun med en förläggning längre västerut. Som alternativ pekades på möj- 
ligheten att förlägga godset på järnväg. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 24 augusti 2006, BMN § 144. Nämnden hänvisade 
till ett tidigare yttrande från kultur- och servicenämndens arbetsutskott den 16 
augusti 2006. Man hade efter kontakt med Vägverket konstaterat att frågan 
inte torde vara aktuell förrän år 2020. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till Vägverkets planer föreslår kommunstyrelsen kommun- 
fullmäktige att avslå motionen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges  beslut 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 23-28. 
 
Birgitta Johansson tackade för motionssvaret. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olson. 
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forts KF § 175 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt, enlighet med kommunstyrelsens förslag,  
att avslå motionen. 
 
___________________ 
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§ 176 
 
Förteckning över inneliggande motioner
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 29-32. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Laila Andrén, Kjell Kaså och Ewa 
Arvidsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga förteckningen till handlingarna. 
 
§ 177 
 
Rapport ang beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet Dalsland 
och Kommunalförbundet Fyrbodal
 
Redogjorde kommunfullmäktiges representant i Kommunalförbundet 
Dalslands direktion, Kurt Svensson, för beslut och åtgärder inom Kommu-
nalförbundet Dalsland sedan föregående kommunfullmäktigemöte.  
 
Vidare rapporterades från sammanträde inom Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Håkan Sandberg redogjorde för revisionsarbetet inom Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Håkan Sandberg och Gustav Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 178 447/2005 
 
Meddelande
 
Föredrogs Länsrättens dom av den 26 september 2006 avseende överklagat 
beslut – KF 2005-11-30, § 203 – beträffande borgensavgift för Åmåls 
Kommunfastigheter AB. Länsrätten hade beslutat avslå överklagandet. 
 
Föredrogs länsstyrelsens protokoll av den 12 oktober 2006 ”Inspektion enl 19 
kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen. 
 
Vidare fördrogs skrivelse från Sid kommun i Serbien med tack till avgående 
ordföranden. 
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§ 179 
 
Ordförandens m fl tack
 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande Kerstin Edvinsson framförde sitt och 
fullmäktigeledamöternas varma tack till avgående ordföranden Hans Plate, 
ledamot sedan 1 november 1966 och ordförande under 17 år och 1:e vice 
ordförande under 10 år. Hyllningen avslutades med en sång till dragspels-
ackompanjemang av Hjalmar Fryklind. 
 
Ordföranden Hans Plate inledde sitt tacktal med att önska kvarvarande och 
tillträdande fullmäktigeledamöter lycka till med att göra en bra kommun ännu 
bättre. Stort tack framfördes till ledamöterna för gott arbete, konstruktiv och 
saklig debatt och bra samarbete under mandatperioden.  
 
Därefter tackades de ledamöter som lämnar fullmäktigearbetet: 
Kjell Carlsson (c ) invald 1973 och en av Åmåls politiska förgrundsfigurer,  
Inga Engström (s) och Linda Strand (s) invalda 1994, Gunnar Kvamme (s) 
invald första gången 1985 för centern och KF:s 1:e vice ordförande denna 
mandatperiod, Jonas Åberg (mp) invald 1998, Bibbi Moberg (s) ordinarie  
från 2001 samt Ulf Levein (c ),Hans-Åke Karlsson (s) och Karin Pettersson  
(c ) invalda 2002. 
 
Tack framfördes också till kommunstyrelsen med Kurt Svensson och Gustav 
Wennberg i spetsen, övriga nämnder, kommunrevisionen och alla tjänstemän. 
Särskilt tack för gott och kamratligt samarbete riktades till presidiet.  
 
Slutligen stort tack till ”de egna tjänstemännen” för hjälp och stöd under hela 
ordförandetiden. 
 
Gunnar Kvamme tackade ordföranden. 
 
Även Kurt Svensson, Gustav Wennberg och Håkan Sandberg framförde tack  
till avgående ordföranden.  
 
§ 180 
 
Avslutning
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och inbjöd till ”mingel”  
i KS-salen. 
 
____________________ 
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