
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2007-01-31 1-18 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.55 
Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander 
Kommunsekr Irene Larsson 

Utses att justera Anne Sörqvist och Birgitta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdagen den 7 februri 2007, kl 14.00 

 1-17 Sekreterare 
Kenneth Olander                                     Irene Larsson 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Leif Aronsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Anne Sörqvist                                         Birgitta Johansson 

 
 

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2007-01-31 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-02-07 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-03-01 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-01-31 2 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-01-31 
 
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  
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 )  Emil Radanov (c) X 
Anne Sörqvist (c ) X 
Birgit Karlsson (mp) X   
Christer Törnell (kd) X  
Thomas Olson (fp)  Jan-Eric Thorin (fp) X  
Leif Larsson (c ) X 
Ann-Louise Svensson (c ) X 
Helena Höög (c )  X   
Tina Carlson (v) X    
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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§ 1 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde, årets första, 
och förklarade detsamma öppnat.  
 
Förrättades upprop. 
 
§ 2 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
 
§ 3 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anne Sörqvist 
och Birgitta Johansson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 7 februari 2007 
kl 14.00. 
 
 
§ 4 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelade att ärende 4 på dagordningen utgår. Ordföranden 
meddelade vidare att under ärende 3, i handlingarna, i avtalets § 8 skall  
”kultur- och serviceförvaltningen” bytas ut mot ”samhällsbyggnads-
förvaltningen”. 
 
Två interpellationer hade inkommit och behandlas dessa under ärende 10. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-01-31 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

    KF § 5 
 

KS § 16 
 
AU § 626 434/2006 
 
Inlösen av skuld till Kommunalförbundet Dalsland 
 
Upptogs till behandling hanteringen av kommunens andel av underskottet 
inom Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lösa in den aktuella 
skulden – 1.952.570 kronor – att belasta resultatet. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________        
 
 Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att lösa in den aktuella skulden – 1.952.570 
kronor – att belasta 2006 års resultat. 
 
___________________ 
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KF § 6            
 

KS § 22 
 
AU § 4 451/2006 
 
Begäran om omdisponering i investeringsbudgeten – barn- och utbild- 
ningsnämnden
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 13 december 2006, BUN § 219, med anhållan om omdisponering 
inom investeringsbudgeten för år 2006. 
 
Omdisponeringen avsåg överförande av medel för byggande av parkerings- 
plats vid Västermalmsskolan, till säkerhetsåtgärder i trä- och metallslöjds- 
salarna i Tösse och Edsleskogs skolor. Påpekanden fanns om att förbätt- 
ringar måste göras om 55.000 kronor respektive 23.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna en omdispo- 
nering inom investeringsbudgeten 2006 för ändamålet om tillsammans  
78.000 kronor. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-6.
 
Håkan Sandberg föreslog att ärendet återremitteras för ett förtydligande 
av beslutsunderlaget avseende tre frågeställningar: Vilka beslut har fattats för 
att omprioritera anslag kr 45.000: från ”utbyte av möbler, AV-material mm” 
till parkeringsplats?  Varför har anläggningsarbeten på annans mark behand-
lats som investering? Hur har det disponibla beloppet 82.000 kronor uppstått? 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
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forts KF § 6 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs återremiss- 
yrkade. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag. 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna en omdisponering inom inves-
teringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden 2006  för ändamålet om 
tillsammans 78.000 kronor. 
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson, 
Ulla Berne och Tina Carlson. 
 
_____________________ 
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KF § 7 
 

KS § 15 
AU § 625 421/2006 
  
Försäljning av mark inom Åmåls Nygård 1:1 
 
Föredrogs fastighetsingenjörens skrivelse av den 6 december 2006 angående 
försäljning av mark inom Åmåls Nygård 1:1 till fastighetsbolaget Eima AB. 
Enligt skrivelsen föreslog fastighetsingenjören att Fastighetsbolaget Eima AB, 
med adress C/O Granli Revisionsbyrå AB, Kungsgatan 16, 662 21 Åmål, 
förvärvar ca 97 000 m2 av Åmåls Nygård 1:1 i enlighet med förslag till 
köpeavtal. 
 
Köpeskillingen föreslogs till 97.000 kronor. 
 
Övriga villkor framgick av förslaget till köpeavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka försälj- 
ning i enlighet med avtalsförslaget. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kommun- 
styrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka en försäljning av ett 
markområde avpassat till presenterade byggplaner samt lämna en 3-årig 
option på ytterligare 50.000 m2. Optionen kan utnyttjas när konkreta bygg- 
planer presenteras. I samband med förvärvet erlägges anslutningsavgift för 
tomtytan. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall kartmaterial vara 
upprättat. 
 
För den händelse att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsut- 
skottets förslag föreslog Håkan Sandberg som tillägg att i samband med 
förvärv erlägges anslutningsavgift för tomtytan. 
 
Kurt Svensson, Christer Törnell och Kjell Kaså  yrkade bifall till arbets-
utskottets förslag. 
 
Kjell Kaså föreslog som ändringsförslag en justering av texten stycke 2, 
sidan 2 i avtalsförslaget. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan  
Sandbergs förslag i grundfrågan och beslöt kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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forts KF § 7 
forts KS § 15 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkan Sandbergs tilläggsförslag och 
avslog kommunstyrelsen detsamma. Tolkning och tillämpning av VA-taxan 
sker av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Slutligen beslöt kommunstyrelsen i enlighet med Kjell Kasås ändrings- 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med den ändring som föreslagits av Kjell Kaså 
innebärande att andra stycket på sidan 2 i avtalet får följande lydelse: 
 
”Köparen förbinder sig därför att inom 2 år från tillträdesdagen ha bebyggt 
fastigheten med för ändamålet avsedda byggnader” 
 

     ___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 7-11. 
 
Håkan Sandberg föreslog försäljning i enlighet med sitt förslag i kommun- 
styrelsen innebärande en försäljning av ett markområde avpassat till presen- 
terade byggplaner samt att man lämnar en 3-årig option på ytterligare  
50.000 m2. Optionen kan utnyttjas när konkreta byggplaner presenteras. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen  och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att försälja 97.000 m2 av Åmåls Nygård 1:1 
till Fastighetsbolaget Eima AB i enlighet med upprättat förslag till 
köpeavtal. 
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson 
och Ulla Berne. 
______________________ 
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 KF § 8 
 

KS § 23 
 
AU § 5 307/2006 
 
Revidering av renhållningstaxan för år 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens samman- 
träde den 20 december 2006, KSN § 129, angående revidering av ren- 
hållningstaxan för år 2007. 
 
Revideringen avsåg taxa för 160 liters sopsäckar med olika intervall. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag av den 20 september 2006, KSN § 86, med den 
revidering som föreslagits av nämnden den 20 december 2006, KSN § 129  
att tillämpas fr o m 1 februari 2007. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________ 
 

 Kommunfullmäktiges behandling 
   
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 13-18 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa renhållningstaxa att gälla från den 
1 februari 2007. 
 
____________________
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KF § 9 
 

KS § 24 
 
AU § 6 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun – 
revidering 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 20 december 2006, KSN § 132, angående revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Kultur- och servicenämnden hade vid sammanträdet beslutat godkänna 
utarbetat förslag att tillställas kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fast- 
ställande av förslaget till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 
kommun att tillämpas fr o m  den 1 februari 2007. 
 
________________ 
 
Vid kommunstyrens sammanträde yrkade Ulla-Britt Johansson bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________ 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 19-29 
 
Håkan Sandberg yrkade på återremiss av ärendet för beredning tillsammans 
med länsstyrelsen. 
 
Christer Törnell och Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs återremiss- 
yrkande. 
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forts KF § 9 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa allmänna lokala ordningsföre- 
skrifter för Åmåls kommun att tillämpas fr o m den 1 februari 2007. 
 
__________________ 
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KF § 10 
 

KS § 25 
 
AU § 7 327/2006 
 
Handikappolitiskt program – ”Planen för full delaktighet” 
 
Förslag till handikappolitisk plan att gälla t o m år 2008 hade utarbetats och 
hade förslaget remitterats ut till kommunens nämnder. 
 
Yttranden hade inkommit från kultur- och servicenämndens sammanträde den 
9  november 2006, från vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 9 no- 
vember 2006, från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 de- 
cember 2006 samt från bygg- och miljönämndens sammanträde  den 14 
december 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av förslaget till handikappolitisk plan. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att förslaget 
remitteras till partigrupperna. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan 
Sandbergs 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  30-47 
 
Anne Sörqvist yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att kompletteringar enligt kultur- och servicenämndens förslag skulle 
tilläggas i planen. 
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forts KF §  10 
 
Håkan Sandberg föreslog att planen skulle återremitteras för att kunna be- 
handlas i de politiska grupperna. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson, Håkan Sandberg och Birgitta 
Johansson. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag om återremiss. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att 3 förslag 
förelåg, Håkan Sandbergs återremissyrkande, kommunstyrelsens förslag 
och Anne Sörqvists tilläggsförslag . 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
__________________  
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KF § 11 
 

KS § 9 
 
AU § 608 415/2006 
 
Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Föredrogs protokollsutdrag från sammanträde med direktionen inom 
Fyrbodals Kommunalförbund den 5 oktober 2006, § 52. 
 
I skrivelsen föreslogs en förändring av förbundsordningen, § 7 att få 
följande lydelse: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i 
Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en  
revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna 
i förbundsdirektionen. 
 
Revisorerna skall före april månads utgång avge revisionsberättelse, jämte 
årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
reviderad förbundsordning. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

   ___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 48-49.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt antaga förslaget till reviderad förbundsordning. 
 
____________________
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KF § 12 
 

KS § 19 
 
AU § 1 375/2006 
 
Kommunal investering i vindkraftverk – motion 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 30 
oktober 2006 angående vindkraftverk. 
 
I motionen föreslogs att kommunfullmäktige, efter utredning om lämplig 
placering, beslutar investera i vindkraftverk för kompensation av bl a 
i motionen redovisade elförbrukningar. 
 
Motionen hade varit remitterad till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 23 november 2006, BMN § 220, som hänvisade till 
miljöchefens skrivelse i ärendet. 
 
Miljöchefen var positiv till tanken ur miljösynpunkt men kunde inte bedöma 
möjligheten för kommunen att investera i sådana vindkraft. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att medel för ändamålet inte fanns budgeterade. Kommunen 
förväntar sig att privata aktörer kommer att ta initiativ i frågan. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________ 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 50-53.
 
Håkan Sandberg yrkade att kommunfullmäktige skulle antaga motionen 
att överlämnas till kommunstyrelsen för finansierings- och genomförande- 
förslag. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 12 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell. 
 
Birgit Karlsson och Ulla Berne yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Gustav Wennberg, Tina Carlsson, 
Christer Törnell och Sven Callenberg. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärdes.  
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”, den som bifaller 
Håkan Sandbergs förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avlämnades 25 Ja-röster och 6 Nej-röster. 
 
Ja-rösterna avgavs av: Ewa Arvidsson, Birgitta Johansson, Gustav Wennberg 
Kurt Svensson, Ulla-Britt Johansson, Kjell Kaså, Michael Karlsson, Laila 
Andrén, Mikael Norén, Sven Martinsson, Lisbeth Karlsson, Stellan 
Andersson, Cecilia Gustafsson, Joakim Karlsson, Sven Callenberg, Emil 
Radanov, Anne Sörqvist, Christer Törnell, Jan-Eric Thorin, Leif Larsson, 
Ann-Louise Svensson, Helena Höög, Kerstin Edvinsson,  Kjell Lindstedt 
och Leif Aronsson. 
 
Nej-rösterna avgavs av:  Linnea Christoffersson, Birgit Karlsson, Tina  
Carlson, Håkan Sandberg, Barbro Gustafsson och Ulla Berne. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt avslå motionen med hänvisning till att medel 
för ändamålet inte fanns budgeterade. Kommunen förväntar sig att privata 
aktörer kommer att ta initiativ i frågan. 
 
____________________ 
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KF § 13 
 

KS § 21 
 
AU § 3 288/2006 
 
Uppsägning av samverkansavtal gymnasieregion VärmDal – 
motion 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 14 
september 2006 med förslag att kommunen säger upp samverkansavtalet inom 
gymnasieregion VärmDal med hänvisning till att Åmål och Säffle skulle 
driva gemensamt gymnasium inom ramen av ett kommunalförbund. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och före- 
drogs nämndens yttrande av den 13 december 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
att samarbetet med Säffle är framskjutet till år 2008. 
 
_______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

    ___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 54-56. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt avslå motionen med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
____________________
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§ 14 14/2007, 15/2007 
 
Inkomna interpellationer angående sparbeting 
 
Ordföranden meddelade att två interpellationer från Håkan Sandberg (m) 
hade inkommit, bil 11a/01 och bil 11b/01, ställda till kommunstyrelsens 
ordförande och till barn- och utbildningsnämndens och gymnasienämndens 
ordförande.  
Kommunfullmäktige beslöt att interpellationerna fick ställas. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt att interpellationerna tas upp vid nästa 
fullmäktigesammanträde. 
 
§ 15 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund . 
 
Kurt Svensson meddelade att Kommunalförbundet Fyrbodal har sitt samman- 
träde under morgondagen och hade vid dagens möte inget nytt att meddela. 
 
Rapporterade Gustav Wennberg från sammanträde med Dalslandskom- 
munernas Kommunalförbund. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 16 
 
Meddelanden 
 
Föredrogs tackskrivelser från kommunsekreterare Lena Larsson och 
förre fullmäktigeordföranden Hans Plate som lämnat sin tjänst respektive 
förtroendeuppdrag. 
 
§ 17 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
_______________________ 
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