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N Ä R V A R O L I S T A   KF  2006-11-29 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) X 
Birgitta Johansson (s) X 
Gustav Wennberg (s) X 
Kurt Svensson (c ) X 
Ulla-Britt Johansson (c )  X 
Kjell Kaså (c ) X 
Michael Karlsson (s) X 
Laila Andrén (s) X 
Mikael Norén (s) X 
Sven Martinsson (c ) X 
Lisbeth Karlsson (c ) X fr kl 18.40, är 3 
Stellan Andersson (c ) X 
Cecilia Gustafsson (s) X 
Joakim Karlsson (s) X 
Linnéa Christoffersson (s) X 
Thomas Fridlund (c )  Sven Callenberg (c ) X  
Karl-Erik Lundgren (c ) X 
Anne Sörqvist (c ) X 
Birgit Karlsson (mp) X 
Christer Törnell (kd) X  
Thomas Olson (fp) X  
Leif Larsson (c ) X 
Ann-Louise Svensson (c ) X 
Helena Höög (c )  X 
Tina Carlson (v)  ---------------------------------  
Håkan Sandberg (m)  X  
Barbro Gustafsson (m)          X 
Ulla Berne (m)   X 
Kerstin Edvinsson (c ) X 
Kjell Lindstedt (s) X 
Leif Aronsson (c ) X 
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§ 204N 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade 
detsamma öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 205N 
 
Kallelse/kungörelse
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 206N 
 
Justering
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kurt Svensson och 
Gustav Wennberg. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 6 december 2006  
kl 14.00. 
 
§ 207N 
 
Dagordningen
 
Ordföranden meddelade att ärende 14 kommer att behandlas som första punkt. 
 
Utsänd dagordning fastställdes med denna justering. 
 
______________
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KF § 208N 
 
KS § 342 
 
AU § 560 328/2006 
 
Utökad kommunal borgen för Åmåls Kommunfastigheter AB
 
Föredrogs skrivelse från Åmåls Kommunfastigheter AB av den 6 oktober 
2006 angående utökad kommunal borgen. 
 
Styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB hade vid sammanträde den 2 
oktober 2006 beslutat att genomföra bostadsbyggnation inom kvarteret 
Mörten 2 till en total kostnad om 19 Mkr. 
 
Styrelsen hade samtidigt beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om en 
utökning av kommunens borgensåtagande gentemot Åmåls Kommunfastig-
heter AB med 30 Mkr från nuvarande 420 Mkr till 450  Mkr. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 26 oktober 2006 och hade 
ekonomichefen inga erinringar mot den begärda ökningen av borgens-
summan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige medgiva utökat borgens-
åtagande gentemot Åmåls Kommunfastigheter AB upp till 450 Mkr. 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 62-67. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt medgiva utökat borgensåtagande gentemot Åmåls 
Kommunfastigheter AB upp till 450 Mkr. 
 
I beslutet deltog ej Ulla-Britt Johansson. 
_____________
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KF § 209N 
 
KS § 390 
 
AU § 536 268/2006 
 
BUDGETBEREDNING: Taxor/avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 21 augusti 2006, BUN § 134. 
 
Vid sammanträdet hade barn- och utbildningsnämnden lagt förslag till 
kommunfullmäktige om taxor/avgifter för år 2007. 
 
Taxorna omfattade musikskolan och barnomsorgen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka taxor och 
avgifter för år 2007 inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet-
sområde. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil A1-A9. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa föreslagna taxor och avgifter för år  
2007 inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
_________________ 
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KF § 210N 
 
KS § 391 
 
AU § 537   370/2006   
 
BUDGETBEREDNING: Taxor/avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 31 augusti 2006, VON §§  72-74. 
 
Vid sammanträdet hade vård- och omsorgsnämnden lagt förslag till 
kommunfullmäktige om taxor/avgifter för år 2007. 
 
Taxorna omfattade: 
- Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård  
- Postens sociala service 
- Avgifter enligt alkohollagen.   
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka taxor och 
avgifter för år 2007 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil A10-A13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa föreslagna taxor och avgifter för år  
2007 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
 
_________________ 
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KF § 211N 
 
KS § 392 
 
AU § 538 307, 308, 309, 310, 311, 312/2006, 367/2006   
 
BUDGETBEREDNING: Taxor/avgifter inom kultur-  och 
servicenämndens verksamhet 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 20 september 2006, KSN §§ 86-91 samt 17 oktober 2006, KSN § 97. 
 
Vid sammanträdet hade kultur- och servicenämnden lagt förslag till 
kommunfullmäktige om taxor/avgifter för år 2007. 
 
Taxorna omfattade: 
 
- Renhållningstaxa 
- Destruktionsavgift för hushållsavfall vid Östby miljöstation 
- Slambehandlingstaxa 
- VA-taxa 
- Taxa för torghandelsplatser i Åmål 
- Taxa för uthyrning av båtplatser 
- Hamnavgifter 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka taxor och 
avgifter för år 2007 inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Lindstedt att kommun- 
styrelsen tillstyrker samtliga taxor utom renhållningstaxan, vilken är under 
omarbetande inom kultur- och servicenämnden och kommer till fullmäk- 
tige i december. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag utom vad avser renhållningstaxan. 
 
____________________ 
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forts KF § 211N 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil A14-A24. 
 
Kjell Lindstedt yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa föreslagna taxor och avgifter för år  
2007 inom kultur- och servicenämndens verksamhetsområde. 
 
Noterades att renhållningstaxan är under omarbetande inom kultur- och 
servicenämnden och kommer till fullmäktige i december. 
_________________ 
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KF § 212N 
 
KS § 393 
 
AU § 539 361, 362, 363, 364, 365, 366/2006   
 
BUDGETBEREDNING: Taxor/avgifter inom bygg- och miljö- 
nämndens verksamhet 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 
19 oktober 2006, BMN §§ 191- 196. 
 
Vid sammanträdet hade bygg- och miljönämnden lagt förslag till 
kommunfullmäktige om taxor/avgifter för år 2007. 
 
Taxorna omfattade: 
 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
- Avgift för kontroll och prövning inom djurskyddsområdet 
- Taxa för Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- 
  och  foderområdena 
- Taxa för uppdragsverksamhet 
- Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
- Taxa för plan- och bygglovsverksamheten 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka taxor och 
avgifter för år 2007 inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde. 
 
_______________________ 
 
Föredrogs skrivelse från bygg- och miljönämndens ordförande och miljö- 
chefen av den 17 november 2006 angående foderkontrollen. Eftersom  
Jordbruksverket inte tagit fram någon riskklassificering föreslogs att 
kommunen avvaktar med denna del av taxeförslaget. I skrivelsen redo- 
visades förslaget till taxa för kontroll inom livsmedelsområdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag med den livsmedelstaxa som redovisats 
i skrivelsen av den 17 november 2006. 
 
Något beslut fattas inte avseende taxa för foderkontroll. 
 
____________________ 
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forts KF § 212N 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil A25-A68. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa föreslagna taxor och avgifter för år  
2007 inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde. 
 
Något beslut fattades inte avseende taxa för foderkontroll. 
 
_________________ 
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§ 213N 
 
BUDGET: ekonomisk redogörelse
 
Förvaltningsekonom Johan Andersson informerade för förslaget till  
budget inför år 2007. 
 
§ 213N 
 
BUDGET: Partiföreträdarrunda och debatt
 
Redogjorde de olika företrädarna för sina respektive partiers syn på 
budgetförslaget: Kurt Svensson (c ), Gustav Wennberg (s), Håkan  
Sandberg (m), Christer Törnell (kd), Thomas Olson (fp) och  
Birgit Karlsson (mp). 
 
Inlägg gjordes därefter av Kurt Svensson, Christer Törnell, Håkan  
Sandberg, Michael Karlsson, Gustav Wennberg, Kjell Kaså Laila Andrén, 
Ewa Arvidsson och Birgitta Johansson. 
 
______________ 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 19.20 och 19.40 
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KF § 214N 
 
KS § 402 
 
AU § 548 
 
BUDGETBEREDNING: Borgensavgift från Åmåls Kommunfastigheter 
AB för år 2007 
 
Diskuterades utestående lån inom Åmåls Kommunfastigheter AB med 
kommunal borgen samt det kommunala borgensåtagandet och de risker som 
var förknippade med detta. Kommunens borgen gav fastighetsbolaget vissa 
ekonomiska fördelar vid dess upplåning. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Åmåls Kommun- 
fastigheter AB begära en borgensavgift  om 1.125.000 kronor, beräknad 
såsom 0,25% på borgensbeloppet. Avgiften var baserad efter den fram- 
ställning som gjorts från ÅKAB avseende utökad borgen per den 26 ok- 
tober 2006. 
 
I beslutet deltar ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson.  
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
I beslutet deltar ej Kjell Carlsson och Ulla-Britt Johansson. 
________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A69. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att hos Åmåls Kommunfastigheter AB begära  
en borgensavgift  om 1.125.000 kronor, beräknad såsom 0,25% på 
borgensbeloppet. Avgiften var baserad efter den utökade borgen per den  
26 oktober 2006. 
 
I beslutet deltog ej Ulla-Britt Johansson. 
_____________
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KF § 215N 
 
KS § 394 
 
AU § 540 
 
BUDGETBEREDNING:  Anslag till kommunstyrelsens förfogande för 
oförutsedda utgifter 2007. 
 
Diskuterades behovet av anslag för oförutsedda utgifter inom kommun- 
styrelsen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka ett anslag för 
styrelsens oförutsedda utgifter med 150.000 kronor. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A70. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt att för år 2007 bevilja ett anslag om150.000 
kronor för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
____________________ 
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KF § 216N 
 
KS § 396 
 
AU § 542 
 
BUDGETBEREDNING:  Partistöd 2007 
 
Diskuterades anslaget för partistödet under det kommande året. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillämpa fullmäktiges 
tidigare beslut avseende framräkning av grundstöd och mandatstöd och 
därvid upptager 465.000 kronor för ändamålet i sin budget. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A71. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt att tillämpa tidigare beslut avseende framräkning 
av grundstöd och mandatstöd och därvid anvisa 465.000 kronor, varav 50.000 
avser utbildningskostnader och 415 000 kronor direkt partistöd, i budget för år 
2007. 
 
___________________ 
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KF § 217N 
 
KS § 397 
 
AU § 543 
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunfullmäktiges förfogande 
för oförutsedda utgifter  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid fullmäktiges sam- 
manträde. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet, bil A72. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i staten 
upptager 150 000 kronor för kommunfullmäktiges oförutsedda behov under  
år 2007.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att i 2007 års stat avsätta 150 000 kronor för 
kommunfullmäktiges oförutsedda behov under nästa år. 
 
___________________ 
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KF § 218N 
 
KS § 398 
 
AU § 544 
 
BUDGETBEREDNING: Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 
2007 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid fullmäktiges sammanträde. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet, bil A73. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i staten 
upptager 723 000 kronor för kommunfullmäktiges arbete under år 2007.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att för kommunfullmäktiges verksamhet under  
år 2007 anslå 723 000 kronor. 
 
__________________
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KF § 219N 
 
KS § 399 
 
AU § 545 291/2006  
 
BUDGETBEREDNING:  Anslag för kommunrevisionens verksamhet 
2007 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunrevisionens 
verksamhet handläggs direkt vid fullmäktiges sammanträde. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet, bil A74. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i staten 
upptager 696 000 kronor för kommunrevisionens arbete under år 2007. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt att i 2007 års stat upptaga 696 000 kronor för 
kommunrevisionens arbete under nästa år. 
 
___________________
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KF § 220N 
KS § 400 
AU § 546 169/2006 
 
BUDGETBEREDNING: Statförslag 2007 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
utgifts- och inkomststat för år 2007 med däri upptagna utgifts- och inkomst- 
poster samt med en oförändrad kommunal utdebitering om 22:54/skatte- 
krona. 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Gustav Wennberg följande 
ändringsförslag: 
 
A    1.000.000 kronor anslås för att göra arbetslösa ungdomar anställnings- 
       bara i Åmåls kommun och kostnaden belastar budgetens resultat. 
 
B    2.000.000 kronor anslås för ökad sysselsättningsgrad för vårdanställda 
      och finansieras med 400.000 kronor från budgetens resultat samt  
      1.600.000 kronor genom beräknade ökade skatteintäkter 
 
C    700.000 kronor anslås för att öppna Öppet Fritids och finansieras 
       genom omfördelning från gymnasieskolan. 
 
Ordföranden ställde proposition på budgetberedningens förslag mot 
Gustav Wennbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
I denna del reserverade sig Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Birgitta 
Johansson och Kjell Lindstedt. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
Håkan Sandberg gjorde följande protokollsanteckning: 
 
Moderata Samlingspartiet har inte tillåtits att ta del av underlag annat än i 
begränsad omfattning och först när handlingarna blivit offentliga. Information 
om majoritetens budgetförslag har därmed blivit så begränsad att vi kan 
kommentera enbart enskilda poster och är förhindrade att ställa oss bakom ett 
beslut.  
___________________________
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forts KF § 220N 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil Budget 
2007.
 
Gustav Wennberg framförde följande yrkanden:  
”Vi vill satsa 1 milj. kr på att göra arbetslösa ungdomar anställningsbara         
i Åmåls kommun. Finansieras från Kommunstyrelsens verksamhet 102 
 
Ökad sysselsättningsgrad för vårdanställda 2,0 Mkr. Finansieras dels med 500 
tusen från resultatet som finns och beräknade ökade skatteintäkter på 1,6 milj. kr. 
 
Vi vill öppna öppet fritids, kostnad 700 tusen kr. Finansieras genomomfördelning 
från Gymnasiet på 700 tusen kr. 
 
Vårt förslag enligt ovan beräknas ge ett överskott i Budget 2007 på ca 100 tusen 
kr.” 
 
Håkan Sandbergframförde följande yrkanden: 
”Driftbudgeten 
*Anslag till Samordningsförbundet Norra Dalsland utgår                 -345 000:- 
  Outnyttjade anslag täcker 2007 års verksamhet enligt budgetram 
* Politiska arvoden enligt nuvarande anslag                                      -200 000:- 
   Samma uppgifter gentemot medborgarna som tidigare skall klaras 
   med oförändrade politiska insatser. 
* Ingen personalförstärkning på kommunledningskontoret -545 000:- 
   Inget ekonomiskt utrymme för ökad administration. 
* Tjänst som fältassisten (-er) inrättas +500 000:- 
   Ett välkänt behov. 
* Förstudie tunnelprojekt förs från investeringsbudget +100 000:- 
   Redovisning enligt normal praxis. 
* Underhållsmålning förs från investeringsbudget +185 000:- 
   Redovisning enligt normal praxis. 
Förbättrat resultat  -305 000:- 
 
Investeringsbudgeten
* Överfört till driftbudgeten enligt ovan -285 000:- 
* Nyinvestering i vindraftverk                                                       + 2 000 000:- 
Ökade investeringar                                                                        +1 715 000:-” 
 
Håkan Sandberg yrkade vidare på ett tillägg avseende anslaget till Kommunal-
förbundet Dalsland: av anvisade 1,9 Mkr villkoras att 1 Mkr skall användas för 
att återställa eget kapital. 
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Håkan Sandberg önskade samma protokollsanteckning som vid  kommunsty-
relsens budgetbehandling. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag förelåg:  
Kommunstyrelsens förslag, Gustav Wennbergs förslag och Håkan 
Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och konstaterade därvid  
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärdes. Ordföranden meddelade att kommunstyrelsens förslag 
utgör huvudförslag och ställde därefter proposition på de båda andra förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade att Gustav Wennbergs förslag utgör motförslag. 
 
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 16 Ja-röster, 11 Nej-röster  
och tre avstod från att rösta. En ledamot var frånvarande utan ersättare. 
 
Ja-rösterna avgavs Kurt Svensson, Ulla-Britt Johansson, Kjell Kaså, Sven 
Martinsson, Lisbeth Karlsson, Stellan Andersson, Sven Callenberg, Karl-Erik 
Lundgren, Anne Sörqvist, Christer Törnell, Thomas Olson, Leif Larsson, Ann-
Louise Svensson, Helena Höög, Kerstin Edvinsson och Leif Aronsson. 
 
Nej-rösterna avgavs av Ewa Arvidsson, Birgitta Johansson, Gustav 
Wennberg, Michael Karlsson, Laila Andrén, Mikael Norén, Cecilia 
Gustafsson, Joakim Karlsson, Linnea Christoffersson, Birgit Karlsson  
och Kjell Lindstedt.  
 
Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson och Ulla Berne avstod från att rösta. 
 
Tina Carlson var frånvarande utan ersättare. 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga förslaget till utgifts- och inkomststat för år 
2007 med däri upptagna utgifts- och inkomstposter samt med en oförändrad 
kommunal utdebitering om 22:54/skattekrona. 
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Mot beslutet reserverade sig Ewa Arvidsson, Birgitta Johansson, Gustav 
Wennberg, Michael Karlsson, Laila Andrén, Mikael Norén, Cecilia 
Gustafsson, Joakim Karlsson, Linnea Christoffersson, Birgit Karlsson 
och Kjell Lindstedt.  
 
Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson och Ulla Berne reserverade sig med 
följande motivering: Moderata Samlingspartiet har inte tillåtits att ta del av 
underlag annat än i begränsad omfattning och först när handlingarna blivit 
offentliga. Information om majoritetens budgetförslag har därmed blivit så 
begränsad att vi kan kommentera enbart enskilda poster 
 
_______________________ 
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KF § 221N 
 
KS § 401 
 
AU § 547 
 
BUDGETBEREDNING: Anslagsbindningsnivå 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i staten för år 2007 binda 
sina anslag gentemot nämnderna på driftsbudgetens verksamhetsnivå  
(3 positioner). 
 
Beslutet innebär att nämnderna inför kommunfullmäktige har revisionsansvar 
för nettokostnader på respektive verksamhetsnivå i enlighet med  av kom- 
munfullmäktige fastställd budget. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A76. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT  
 
Kommunfullmäktige beslöt att i staten för år 2007 binda sina anslag gentemot 
nämnderna på driftsbudgetens verksamhetsnivå (3 positioner). 
 
Beslutet innebär att nämnderna inför kommunfullmäktige har revisionsansvar 
för nettokostnader på respektive verksamhetsnivå i enlighet med  av kommun- 
fullmäktige fastställd budget. 
 
_____________________ 
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KF § 222N 
 
KS § 341 
 
AU § 559 382/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet, septemberrapporten 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning avseende uppföljning av 
ekonomi och verksamhet per den 30 september 2006. 
 
För verksamheterna redovisades ett prognostiserat budgetunderskott om 
4,7 Mkr, vilket var en förbättring med 0,6 Mkr sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningen pekade på ett budgetunderskott om 0,6 Mkr, varför det 
totala budgetunderskottet var prognostiserat till 5,3 Mkr. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-58. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Håkan Sandberg, Kjell Kaså och Gustav 
Wennberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga kvartalsrapporten till handlingarna. 
 
______________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2006-11-29 24 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 223N 
 
KS § 326 
 
AU § 474 316/2006 
 
Begäran om omdisponering inom investeringsbudgeten – 
Kristinebergsskolan 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 20 september 2006, BUN § 162, angående omdisponering inom 
investeringsbudgeten. 
 
I investeringsbudgeten för 2006 fanns upptaget för Kristinebergsskolan  
200.000 till interntelefonsystem. 
 
Från enhetschefens sida hade man begärt att få omdisponera beloppet till 
bärbara datorer. 
 
Nämnden hade hos kommunfullmäktige tillstyrkt begäran om omdisponering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens framställning om omdisponering. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 59-61. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att bifalla barn- och utbildningsnämndens 
framställning om omdisponering. 
 
_____________________ 
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KF § 224N 
 
KS § 335 
 
AU § 494 344/2006 
 
Delårsrapport per den 30 juni 2006 – Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Föredrogs delårsrapport per den 30 juni 2006 från Fyrbodals Kommunal- 
förbund. 
 
Föredrogs vidare revisionsberättelse i anledning av delårsbokslutet vilken 
rapport tillstyrkt att förbundets delårsrapport godkännes. Revisorerna 
bedömde att rapporten var upprättad i enlighet med Kommunala redovis- 
ningslagen. 
 
Revisorerna bedömde vidare att ett balanserat resultat skulle uppnås vid 
årets slut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
_______________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 68-88. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga Fyrbodals Kommunalförbunds delårs-
redovisning till handlingarna. 
 
______________________
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KF § 225N 
 
KS § 333 
 
AU § 492 339/2006 
 
”Vision & Åtgärdsområde” – remiss från Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Kommunalförbundet Dalsland hade genomfört en analys att utgöra platt- 
form för det fortsatta utvecklingsarbetet på Dalslandsnivå. I dialogsemi- 
narierna hade deltagit politiker och tjänstemän inom Kommunalförbundets 
förbundsdirektion samt Västra Götalandsregionen. I övrigt hade inget brett 
partnerskap deltagit. 
 
Förslaget var daterat den 28 augusti 2006 och hade skickats ut till 
medlemmarna på remiss för yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka remissen 
utan invändningar. 
 
I beslutet deltog ej Thomas Olson. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att avge 
remissvar. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg och ställdes proposition på de båda förslagen. Han konstaterade därvid 
att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Lindstedt. 
 
______________ 
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Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 89-105. 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunfullmäktige avstår från att avge 
remissvar. 
 
Kurt Svensson, Gustav Wennberg och Anne Sörqvist yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt tillstyrka remissen utan invändningar. 
 
__________________
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KF § 226N 
 
KS § 334 
 
AU § 493 340/2006 
 
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Dalsland – remiss 
 
Kommunalförbundet Dalsland hade genom sin direktion utarbetat förslag till 
ny förbundsordning daterad den 29 juni 2006. 
 
Förslaget hade skickats ut till medlemmarna på remiss för yttrande. 
 
Arbetsutskottet diskuterade namnfrågan och fanns viss tveksamhet angående 
det föreslagna namnet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att i yttrandet intet 
erinra mot förslaget. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att avge 
remissvar. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Christer Törnell föreslog som tillägg att i anslutning till punkt 15 yttras att 
Åmåls kommun utgår ifrån att revisionen kommer att biträdas av auktoriserad 
eller godkänd revisor vid bokslutsrevisionen. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag fanns i ärendet samt ett tilläggs-
förslag och ställde proposition på de båda förslagen. Han konstaterade därvid 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vidare i enlighet med Christer Törnells 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag och med följande tillägg: i anslutning till punkt 
15 yttras att Åmåls kommun utgår ifrån att revisionen kommer att biträdas av 
auktoriserad eller godkänd revisor vid bokslutsrevisionen. 
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Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige uttala att varje 
medlemskommuns fullmäktige väljer revisor till förbundet. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Lindstedt. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 106-119. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunfullmäktige avstår från att avge 
remissvar. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade därvid 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att i yttrandet intet erinra mot förslaget. 
 
_______________________ 
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KF § 227N 
 
KS § 327 
 
AU § 475 315/2006 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 20 september 2006, BUN § 169, angående hantering av skol- 
hälsovårdsjournaler. Enligt nämnden var det viktigt att hälsovårdsjournalerna 
följde barnen/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser.  
 
Beslut krävdes av kommunfullmäktige med hänvisning till sekretessen mellan 
myndigheter. 
 
Att överlämna journalen i original till annan myndighet kunde ske först efter 
ett fullmäktigebeslut. Sådant beslut skulle fattas årligen. 
 
Nämnden hade föreslagit fullmäktige att tillstånd lämnas att få överlämna 
skolhälsovårdsjournaler (gäller endast i kommunen upprättad journal) i 
original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2 st. i arkivlagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 120-123. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
______________________ 
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KF § 228N 
 
KS § 349 
 
POU § 115 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”   
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-02-22 § 41 fastställt  
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande 
bilagor. 
 
Enligt dom 2006:11 i Arbetsdomstolen har arbetsgivarens omplacerings-
skyldighet vid eventuell uppsägning p g a arbetstagarens personliga 
förhållanden till följd av sjukdom utökats från att tidigare enbart ha omfattat 
tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade anställningar.  
 
Med anledning härav föreslår personalenheten att bilaga 1 ”Rekryterings- 
ordning för Åmåls kommun” till ovannämnda PA-koncept revideras vad 
gäller punkt 1 ”Omplacering – arbetstagarens personliga förhållanden”. 
Revideringen innebär att omplaceringsskyldigheten vid eventuell uppsägning 
p g a arbetstagarens personliga förhållanden till följd av sjukdom har utökats 
från att tidigare enbart ha omfattat tillsvidareanställningar till att även omfatta 
tidsbegränsade anställningar.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa revideringen av 
bilaga 1 enligt personalenhetens förslag att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringar i  
PA-konceptet med tillhörande bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, 
AD-domar eller motsvarande får fastställas av personal- och organisations-
utskottet och redovisas för kommunfullmäktige en gång per år.  
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 124-125. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa revideringen av bilaga 1 enligt 
personalenhetens förslag att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunfullmäktige beslöt om ändringar i PA-konceptet med tillhörande 
bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, AD-domar eller motsvarande  
får fastställas av personal- och organisationsutskottet och redovisas för 
kommunfullmäktige en gång per år.  
 
_____________________________ 
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KF § 229N 
 
KS § 350 
 
POU § 116 375/2005 
 
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun” 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-01-25 § 10 fastställt  
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun” 
med tillhörande bilagor. 
 
Enligt dom 2006:11 i Arbetsdomstolen har arbetsgivarens omplacerings-
skyldighet vid eventuell uppsägning p g a arbetstagarens personliga 
förhållanden till följd av sjukdom utökats från att tidigare enbart ha omfattat 
tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade anställningar.  
 
Med anledning härav föreslår personalenheten att ovannämnda PA-koncept 
revideras när det gäller stycket ”Omplacering till annat arbete”. Revideringen 
innebär att omplaceringsskyldigheten utökas från att tidigare enbart ha 
omfattat tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade 
anställningar. Den nya rutinen föreslås se ut enligt följande: 
 
Arbetsgivaren skall inför en eventuell uppsägning av personliga skäl,  
där skälen är att hänföra till sjukdom, först inventera om det finns lediga 
tillsvidareanställningar. Om det inte finns någon lämplig tillsvidareanställ-
ning att erbjuda, prövas därefter om det finns någon lämplig tidsbegränsad 
anställning (t ex ett vikariat) som arbetstagaren kan omplaceras till. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa revideringen av  
stycket ”Omplacering till annat arbete” i ovannämnda PA-koncept enligt 
personalenhetens förslag att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringar i  
PA-konceptet med tillhörande bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, 
AD-domar eller motsvarande får fastställas av personal- och organisations-
utskottet och redovisas för kommunfullmäktige en gång per år.   
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
________________ 
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forts KF § 229N 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 126-130. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa revideringen av  stycket ”Omplacering 
till annat arbete” i ovannämnda PA-koncept enligt personalenhetens förslag 
att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att ändringar i PA-konceptet med 
tillhörande bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, AD-domar eller 
motsvarande får fastställas av personal- och organisationsutskottet och 
redovisas för kommunfullmäktige en gång per år.   
 
_____________________________ 
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KF § 230N 
 
KS § 351 
 
POU § 117 335/2006 
 
Omdisponering av medel i personalenhetens budget för 2006 
 
Personalchefen föreslår att ca 200.000 kronor får överföras från det centrala 
kontot för rehabiliteringsverksamhet (ans 213, vht 026) till det centrala kontot  
för företagshälsovård (ans 213, vht 022) för täckande av kostnader för 
rehabiliteringskurser för långtidssjukskrivna samt hälsoutvecklingsprojekt 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, som bedrivs i samarbete med 
företagshälsovården.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ca 200.000 kronor får 
överföras från det centrala kontot för rehabiliteringsverksamhet (ans 213,  
vht 026) till det centrala kontot för företagshälsovård (ans 213, vht 022) 
i enlighet med personalchefens förslag. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 131-132. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att ca 200.000 kronor får överföras från det 
centrala kontot för rehabiliteringsverksamhet (ans 213, vht 026) till det 
centrala kontot för företagshälsovård (ans 213, vht 022) i enlighet med 
personalchefens förslag. 
 
_____________________________
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KF § 231N 
 
KS § 343 
 
AU § 561 176/2006 
 
Motion ang huvudmannaskap för djurparken 
 
Håkan Sandberg (m) hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den  
22 maj 2006  angående huvudmannaskapet för djurparken. 
 
I motionen föreslogs att djurparken återföres till kultur- och servicenämndens 
huvudmannaskap. 
 
Yttrande hade inkommit från kultur- och servicenämndens sammanträde den 
30 augusti 2006, Ksn § 71, samt från vård- och omsorgsnämndens samman-
träde den 26 oktober 2006, Von § 94. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 1 november 
2006, KF § 195N, enligt vilket beslut huvudmannaskapet skall ligga hos vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens konstaterande överlämnas till kommunfullmäktige såsom 
svar på motionen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 133-138. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
Kurt Svensson och Kjell Lindstedt yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 231N 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige hänvisar till sitt beslut den 1 november 2006, KF § 
195N, enligt vilket beslut huvudmannaskapet skall ligga hos vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige konstaterade att motionen därmed är besvarad. 
 
_________________ 
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KF § 232N 
 
KS § 344 
 
AU § 562 420/2004 
 
Motion ang ungdomsarbetslösheten 
 
Kjell Kaså (c ) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 30  
november 2004 angående ungdomsarbetslösheten i Åmål. 
 
Redovisning hade skett från arbetslivsenheten angående nuvarande arbetssätt 
och metoder. 
 
Ärendet hade behandlats inom kommunstyrelsens arbetsutskott vid sex 
tidigare tillfällen. 
 
Föredrogs vård- och omsorgsnämndens yttrande av den 26 oktober 2006,  
Von § 96, med hänvisning till tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna vård- och omsorgsnämndens 
protokollsutdrag jämte tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige såsom  
svar på motionen. 
 
______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 139-142. 
 
Kjell Kaså tackade för motionssvaret. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 
jämte tjänsteskrivelse utgör svar på motionen. 
 
______________
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KF § 233N 
 
KS § 345 
 
AU § 563 371/2006   
 
Motion ang nämndernas verksamhet från 1 januari 2007 
 
Håkan Sandberg (m) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den  
30 oktober 2006 angående nämndernas enheter/verksamheter från årsskiftet. 
 
Enligt motionen önskade Håkan Sandberg att svar kunde lämnas vid 
fullmäktiges ordinarie novembersammanträde. 
 
Genomgicks sammanställning avseende fördelningen efter kommande 
årsskifte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna den framtagna fördelningen till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
Det noterades till protokollet att en mera detaljerad specifikation görs i 
samband med ombudgeteringen av 2007 års budget, vilken upprättats enligt 
den gamla organisationen. 
 
________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde kompletterades sammanställningen 
enligt förslag från Sven Martinsson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med den komplettering som föreslagits av Sven 
Martinsson. 
 
___________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 143-147. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Ewa Arvidsson, Birgitta Johansson och 
Gustav Wennberg. 
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forts KF § 233N 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att den framtagna fördelningen utgör svar  
på motionen. 
 
Det noterades till protokollet att en mera detaljerad specifikation görs i 
samband med ombudgeteringen av 2007 års budget, vilken upprättats enligt 
den gamla organisationen. 
 
________________ 
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§ 234N  
 
Sammanträdesdagar för år 2007 
 
Ordföranden redogjorde för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under år 2007, bil sid 148. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt enligt föreliggande förslag till samman-
trädesdagar för kommande år. 
 
Fullmäktiges mötesdagar under år 2007 blir därmed 31 januari, 28 februari, 
28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 
november och 19 december. Veckodag onsdagar med början kl 18.30 
frånsett novembermötet, som börjar kl 17.30 (inkluderar budgetbe- 
handling). 
 
§ 235N   
 
Annonsering av fullmäktiges sammanträden 
 
Ordföranden redogjorde för utsänt förslag angående annonsering inför 
kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden, bil sid 149. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att annonserna avseende fullmäktiges möten   
skall omfatta tid och plats och i förekommande fall eventuella föredrag/    
informationspunkter. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att i början av januari månad annonsera  
årets sammanträdestillfällen. 
 
_______________
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KF § 236N 
 
KS § 337 
 
AU § 549 345/2006 
 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av dokumenthanteringen hos 
styrelsen och nämnderna i Åmåls kommun” 
 
Föredrogs revisionsrapport av den 16 oktober 2006 angående dokument- 
hanteringen inom kommunen. 
 
Rapporten behandlade hur inkomna och upprättade handlingar hanterades 
för att uppfylla kraven på allmänna handlingars offentlighet och hade gransk- 
ningen omfattat posthantering, diarieföring/registrering, arkivreglemente, 
arkivbeskrivningar, dokumenthanteringsplaner och förvaring av handlingar. 
 
Sammanfattningsvis konstaterade rapporten att kommunen har en god struktur 
på sin dokumenthantering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges  behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 150-158. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
__________________
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§ 237N 404/2006   
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Håkan Sandberg (m) 
angående budgetberedningens sammansättning, bil 28. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
§ 238N 
 
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 rapporterade Gustav Wennberg från sammanträde inom Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES   BESLUT 
Informationen lägges till handlingarna. 
 
§ 239 
 
Meddelande 
 
Föredrogs tackkort från Bibbi Moberg med anledning av uppvaktningen  
på 70-årsdagen. 
--------- 
 
Ordföranden efterhörde fullmäktiges medgivande att kontakta aktuella 
valberedningsordförande beträffande val av revisorer till Fyrbodals Kom- 
munalförbund. 
 
Kommunfullmäktige ställde sig bakom ordförandens förslag. 
 
§ 240 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
__________________ 
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