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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-02-28 
 
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 )  ---------------  
Lisbeth Karlsson (c ) x  
Stellan Andersson (c )  Bengt Petersson (c ) x (till kl 20.10, 
Cecilia Gustafsson (s) x      i ärende 20) 
Joakim Karlsson (s) x 
Linnéa Christoffersson (s)  Ann Ottosson (s) x 
Thomas Fridlund (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 )  Emil Radanov (c) x 
Ann-Louise Svensson (c )  Anelia Dotcheva (c )      x 
Helena Höög (c )   Sven Callenberg (c ) x   
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) x  
Håkan Sandberg (m)  x   
Barbro Gustafsson (m)   Barbro Spjuth (m) x         
Ulla Berne (m)   x 
Kerstin Edvinsson (c ) x  
Kjell Lindstedt (s) x 
Leif Aronsson (c )  Sofia Hunter Bjuggren (c)  x  
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§ 18 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och  
förklarade detsamma öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 19 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 20 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla-Britt Johansson 
och Mikael Karlsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 7 mars 2007 
kl 14.00. 
 
§ 21 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och behandlas denna 
under punkt 21. 
Till ärende 7 hade kompletterande handlingar inkommit och lagts på 
bordet. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
___________________ 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin och EU-samordnare Anna Ottosson, 
Europa Direkt-kontoret informerade om Åmåls internationella ungdoms- 
arbete. Bl a informerades om projektet ”Ung och aktiv i Europa” som pågår 
under tiden 2007-2013, där Åmål är  mottagande kommun för volontärer samt 
även hjälper till att förmedla volontärplatser ute i Europa. 
 
____________________ 
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KF § 22 
 
KS § 50 
 
AU § 62 50/2007 
 
Ombudgetering – budget 2007 – ändrad politisk organisation 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 1 februari 2007 angående 
ombudgetering. 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2006 budget för 
verksamheten under 2007 enligt den tidigare politiska organisationen. 
 
Eftersom organisationsbeslutet drog ut på tiden kunde konsekvenserna inte 
beaktas i budgetberedningens arbete. 
 
Ekonomienheten hade nu upprättat ett sammandrag av driftbudgeten enligt 
den nya organisationsindelningen. Verksamheter som flyttas mellan 
förvaltningarna var markerade med kursiv text i sammandraget. 
 
I skrivelsen redovisades de förändringar som genomförts mellan nämnderna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sin budget för år 2007 i enlighet med 
ekonomichefens förslag. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att ändra sin budget för år 
2007 i enlighet med ekonomichefens förslag. 

 
____________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-7. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar ändra sin budget för år 2007 i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
_________________________
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KF § 23 
 
KS § 51 
AU § 63 49/2007 
 
Tilläggsbudget för år 2007 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 31 januari 2007 avseende 
tilläggsbudgetering. 
 
Tilläggsbudgeteringen avsåg normalt investeringsbudgeten och kunde tillåtas 
i driftbudgeten endast i direkta undantagsfall. 
 
Av ekonomichefens skrivelse framgick att ingen framställning om 
tilläggsbudgetering i driftbudgeten hade inkommit. 
 
Det totala behovet av tilläggsbudgetering i investeringsbudgeten uppgick till 
15.510.000 kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka 
tilläggsbudgetering i enlighet med förslaget.  
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde påpekar Kjell Kaså att 
vuxenutbildningen numera sorteras under kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
____________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 8-14. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tilläggsbudgetering i enlighet 
med förslaget. 
__________________ 
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KF § 24 
 
KS § 52 
 
AU § 64 247/2004 
 
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten jämte nytt hyresavtal 
 
Upptogs åter till behandling fastighetsingenjörens skrivelse av den 25 januari 
2007 angående ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten. 
 
Förslag till ombyggnad av polisens lokaler hade upprättats av Åmåls 
Kommunfastigheter AB och godkänts av polisen. Totalkostnaden inklusive 
underhåll var beräknad till 3.926.000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Åmåls Kommunfastigheter hade översänt ett förslag till hyresavtal som ger 
kostnadstäckning. Avtalet löper på 6 år med 3 års förlängning. 
 
Ekonomichefen hade undersökt finansieringen och föreslog att: 
2.000.000  kronor tas ur investeringsbudgeten för år 2006, 253.000 kronor 
belastar driftbudgeten för 2007, och  287.000 kronor tas ur tidigare balanserat 
kapital inom fastighetsenheten.  
 
Resterande erforderliga 1.386.000 kronor föreslås ianspråktagas ur rörelse- 
kapitalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ombyggnad av polisens 
lokaler i enlighet med förslaget och med den finansiering som föreslagits av 
ekonomichefen. 
 
Beslutet förutsätter att tidigare tvister i hyresdebitering anses reglerad och 
skall detta skriftligen bekräftas av hyresgästen. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
____________________ 
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forts KF § 24 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 15-18 
 
Håkan Sandberg yrkade bifall till ombyggnationen enligt kommunstyrelsens 
förslag men att finansiering skulle ske genom att belasta rörelsekapitalet. 
Vidare förutsatte beslutet att tidigare tvister i hyresdebiteringen skulle vara 
reglerad och skriftligen bekräftas av hyresgästen. 
 
Kurt Svensson  meddelade att efterfrågad skrivelse hade inkommit från 
hyresgästen, som bekräftat att fordran var reglerad. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Håkan Sandberg och Kurt Svensson. 
 
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 beslutar om ombyggnad av polisens lokaler i enlighet 
med förslaget samt med den finansiering som föreslagits av ekonomichefen. 
 
____________________ 
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KF § 25 
 
KS § 58 
 
AU § 70 1/2007 
 
Finansiering av utökade lönebidragsanställningar 2007 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 angående 
kommunalt bidrag till utökade lönebidragsanställningar 2007. 
 
Framställning hade inkommit från IF Viken, Stiftelsen Årbols Skolmuseum, 
Åmåls Bowlingklubb och Åmåls Brukshundsklubb. 
 
Samtidigt hade 3 föreningar minskat sina tjänster vilket gav ett visst 
ekonomiskt utrymme för att finansiera de begärda utökningarna. 
 
Av skrivelsen framgick att utökningen i sin helhet inte kunde finansieras från 
det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2007 års budget. 
 
Ekonomichefen föreslog därför att finansiering sker genom omdisponering av 
129 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för näringslivsåtgärder. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära omdisponering 
av 129 000 kronor i innevarande års stat från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021 att överföras till verksamhet 6101 
avseende kommunalt lönebidrag. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen sitt förslag 
från den 30 januari 2007. 
  
Håkan Sandberg yrkade avslag på ansökningarna då årets anslag är förbrukat. 
Eftersom anslaget är förbrukat bör ansökningar om lönebidrag avslås liksom 
tidigare år.  
 
Gustav Wennberg och Christer Törnell yrkade bifall till arbetsutskottets 
förlag.  
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: dels arbetsutskottets förslag, samt dels Håkan Sandbergs 
avslagsyrkande. 
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forts KF § 25 
 
Forts KS § 58 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
 
 Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 19-21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna omdisponering av 129.000 kronor 
i innevarande års stat från kommunstyrelsens anslag för näringslivsåtgärder, 
verksamhet 1021 att överföras till verksamhet 6101 avseende kommunalt 
lönebidrag. 
 
_____________________
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KF § 26 
 
KS § 77 
AU § 32 34/2007 
 
Försäljning av del av Åmål 6:42 – Linders Fastigheter 

 
Föredrogs förslag till köpeavtal av den 19 januari 2007 från fastighetsingenjör 
Lennart Karlsson. 
 
Enligt förslaget försäljer Åmåls kommun cirka 1 657 kvadratmeter såsom 
avstyckning från fastigheten Åmål 6:42 till Linders Fastigheter i Åmål. 
 
Köpeskillingen var 225 000 kronor och betalade köparen dessutom kostnad 
för fastighetsbildning och lagfart. 
 
I avtalet punkt 9 reglerades ansvarsfrågan för eventuellt erforderliga 
saneringsåtgärder på fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige tillstyrka försäljning i 
enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 22-25. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar försälja del av Åmål 6:42, ca 1.657 m2, 
till Linders Fastigheter i Åmål enligt förslaget till köpeavtal. 
 
_________________
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KF § 27 
 
KS § 49 
 
AU § 61 66/2007 
 
Försäljning av fastigheten Åmåls-Nygård 1:64. 
 
Föredrogs fastighetsingenjörens förslag till köpeavtal av den 5 februari 2007 
angående kommunens försäljning av fastigheten Åmåls-Nygård 1:64. 
 
Avtalet innebär att kommunen försäljer fastigheten till NewCo, Industrigatan, 
Åmål, till en  köpeskilling av 4.112 kronor. 
 
Köparen betalar förutom köpeskillingen även kostnad för anslutning av VA, 
el samt erforderliga lagfartskostnader. 
 
Övriga villkor för försäljningen framgick av avtalsförslaget. 
 
I separat avtal kommer markreglering att ske innebärande att kommunen 
överlåter ca 81.000 m2 av Åmåls-Nygård 1:1 att ingå i Åmåls Nygård 1:64. 
Ersättning för markområdet utgör 81.000 kronor. Avtalet behandlas senare. 
 
Under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles har kommunen inga 
invändningar mot att den nya fastighetsägaren genomför markarbeten på det 
markområde som skall läggas till fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka köpeavtalet. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde påpekade Håkan Sandberg att 
köpeavtalet saknade uppgifter om både köparens organisationsnummer och 
firmatecknare.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Köparens organisationsnummer och 
firmatecknare skall redovisas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Håkan Sandberg deltog inte i beslutet. 
____________________________ 
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forts KF § 27 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 26-29. 
 
Ytterligare handling hade inkommit till dagens sammanträde med komp- 
letterande uppgifter. 
 
Kurt Svensson, Håkan Sandberg och Gustav Wennberg  yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar försälja fastigheten Åmåls-Nygård 1:64 till 
Goldcup S2152 AB under namnändring till Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård 
AB, med org.nr 556708-7530, samt i övrigt i enlighet med förslag till 
köpeavtal. 
 
___________________
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KF § 28 
 
KS § 78 
AU § 90 66/2007 
 
Markregleringsavtal avseende Åmåls Nygård 1:1 
 
Föredrogs skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson av den 19 
februari 2007 angående markreglering inom Nygårdsområdet. 
 
Enligt skrivelsen avsåg Najad att snarast påbörja sin byggnation av loka- 
ler för skrovtillverkning i Åmål. Industribyggnationen skulle ske genom  
ett av företaget helägt dotterbolag. Najad hade inköpt ett lagerbolag med 
organisationsnummer 556708-7530 för ändamålet. Företaget var under 
namnändring och anmälan om ny firmatecknare, vilken skulle vara  
Alfred van Wincoop (vd Najadvarvet AB). 
 
Marklov var beviljat för arbeten på Åmåls-Nygård 1:64 samt del av Åmåls-
Nygård 1:1. 
 
Försäljning av Åmåls-Nygård 1:64 med samma köpare behandlades i separat 
ärende. 
 
Föredrogs fastighetsregleringsavtal av den 15 februari 2007 från fastighets- 
ingenjör Lennart Karlsson, enligt vilket förslag kommunen överlåter ca 
81.000 m2 av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 att ingå i Åmåls-Nygård 1:64. 
Ersättning för markområdet var 81.000 kronor exklusive anslutningsavgifter. 
 
Fastighetsbildningskostnaden betalas av bolaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka mark- 
regleringsavtalet. 
 
Fullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att försäljningen av 
Åmåls-Nygård 1:64 vinner laga kraft. 
 
_________________________ 
 
Vid  kommunstyrelsens sammanträde föredrogs planeringsingenjör Olle 
Andersson skrivelse, daterad 2007-02-26. 
 
Noterades att det köpande bolaget, är ett helägt dotterbolag till Najadvarvet 
AB med org.nr  556708-7530. Bolaget är under namnändring från Goldcup  
S2152 AB till Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. 
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forts KF § 28 
 
forts KS § 78 
 
Föredrogs generalfullmakt till förmån för Alfred van Wincoop. 
 
Föredrogs förslag till ändrat markregleringsavtal innebärande att kommunen 
överlåter cirka 39.000 m2 av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 att ingå i Åmåls-
Nygård 1:64. 
 
Ersättning för markområdet är 39.000 kronor exklusive anslutningsavgifter. 
Fastighetsbildningskostnaden betalas av bolaget. 
 
Noterades att köpare av Åmåls-Nygård 1:64 är samma bolag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka mark- 
regleringsavtalet. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 30-35 
 
Ytterligare handling hade inkommit till dagens sammanträde med komp- 
letterande uppgifter. 
 
Christer Törnell och Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat markregleringsavtal 
innebärande att kommunen överlåter ca 39.000 m2 av fastigheten Åmåls-
Nygård 1:1 att ingå i Åmåls-Nygård 1:64,  till Goldcup S2152 AB under 
namnändring till Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB, med org.nr 556708-
7530.  
_________________ 
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KF § 29 
 
KS § 43 
 
AU § 33 261/2004  
 
Godkännande av bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB 
 
Åmåls kommun hade tidigare genom fullmäktigebeslut den 20 december 2006 
beslutat att ingå som delägare i Dalslands Turist AB, KF § 245N. Föredrogs 
nu förslag till bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för bolaget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande redogjorde ytterligare för ärendet. 
 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 
förslag till bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för Dalslands 
Turist AB.  
 
________________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
bolagsordningens § 9 skall lyda ”för granskning av bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, två revisorer, en 
ordinarie och en ersättare. Den ordinarie skall vara auktoriserad och ersättaren 
skall vara auktoriserad eller godkänd.” 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Han ansåg också att 
Åmåls kommuns representanter i Dalslands Turist AB bör verka för en 
förändring av bolagsordningen.  
 
Thomas Olsson, Gustav Wennberg och Christer Törnell yrkade bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs förslag. Proposition 
ställdes på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, samt att Åmåls kommuns representanter i Dalslands 
Turist AB bör verka för en förändring av bolagsordningen. 
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forts KF § 29 
 
Forts KS § 43 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutades också att Åmåls kommuns representanter i Dalslands Turist AB 
bör verka för en förändring av bolagsordningen. 
_________________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 36-48. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 
bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för Dalslands Turist AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare, i enlighet med kommunstyrelsens  
förslag, att Åmåls kommuns representanter i Dalslands Turist AB bör 
verka för en förändring av bolagsordningen. 
 
_______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-28 17 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 30 
 
KS § 55 
 
AU § 67 409/2004 
 
Lokala föreskrifter för torghandeln i Åmål 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
föreskrifter avseende torghandeln. Nämnden hade behandlat ärendet samtidigt 
med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vilket förklarade tidsutdräkten 
inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 49-54. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa lokala föreskrifter för torg- 
handeln i Åmål att tillämpas fr o m 1 mars 2007. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-28 18 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 31 
 
KS § 56 
 
AU § 68 409/2004 
 
Ålägganden om gångbanerenhållning m m 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
föreskrifter avseende ålägganden om gångbanerenhållning. Nämnden hade 
behandlat ärendet samtidigt med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
vilket förklarade tidsutdräkten inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 55-58. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ålägganden om gångbaneren- 
hållning att tillämpas från 1 mars 2007. 
 
_________________
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KF § 32 
 
KS § 57 
 
AU § 69 409/2004 
 
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn. Nämnden hade behandlat 
ärendet samtidigt med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vilket 
förklarade tidsutdräkten inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 59-65. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ordnings- och säkerhets- 
föreskrifter för Åmåls hamn att tillämpas från 1 mars 2007. 
 
________________ 
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KF § 33 
 
KS § 44 
 
AU § 34 233/2004 
 
Motion – Tillägg i allmänna ordningsföreskrifter 
 
Stellan Andersson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 8 juni 
2004 angående tillägg till kommunens lokala ordningsföreskrifter – avsnittet 
om förtäring av alkohol. 
 
Vid sammanträdet den 16 januari 2007, KS § 24, hade kommunstyrelsen hos 
kommunfullmäktige tillstyrkt justerat förslag till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen hänvisar till sitt beslut den 16 januari 2007 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
___________________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
____________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 66-68. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut av den 16 
januari 2007 utgör svar på motionen. 
 
________________________
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KF § 34 
 
KS § 68 
POU § 1 406/2006 
 
Arvoden till funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-12 § 74 beslutat att följande 
arvoden till funktionärer vid val till riksdag, landsting och kommunfull-
mäktige skulle gälla 2002: 
 
Ordförande  3.269 kronor 
Vice ordförande 2.947 kronor 
Medhjälpare 2.626 kronor 
Rösträknare    643 kronor 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-08 § 123 beslutat att 
ovanstående arvoden skulle gälla vid samtliga val och folkomröstningar  
under innevarande mandatperiod.   
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2006-12-05 § 150 
beslutat att uppdra åt personalenheten att ge förslag i ärendet, varvid nu 
gällande arvoden skulle uppräknas för åren 2003-2007 med 
konsumentprisindex enligt samma regler som gäller för arvoden till 
förtroendevalda. 
 
Personalsekreterare Marita Koivuoja har i skrivelse 2007-01-04 gett förslag 
till arvoden 2007 i enlighet med utskottets direktiv. Skrivelsen föredrages. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden skall utgå till funktionärer  
vid samtliga val och folkomröstningar 2007: 
 
Ordförande  3.469 kronor 
Vice ordförande 3.128 kronor 
Medhjälpare 2.787 kronor 
Rösträknare    683 kronor 
 
_____________________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka personal- 
och organisationsutskottets förslag. 
____________________________ 
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forts KF § 34 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 69-70. 
 
Kurt Svensson föreslog som tillägg att uppräkning sker med konsument- 
prisindex enligt samma regler som gäller för arvoden till förtroendevalda, 
för varje år under mandatperioden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om arvoden till funktionärer vid samtliga val 
och folkomröstningar enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppräkning sker med konsument- 
prisindex enligt samma regler som gäller för arvoden till förtroendevalda, 
för varje år under mandatperioden 2007-2010. 
 
___________________ 
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KF § 35 
 
VB § 3 
 
Val av ledamot till valberedningen i Dalslands Turist AB för 
tiden 2007-2010 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige,  att som ledamot i 
valberedningen för Dalslands Turist AB för tiden 2007-2010 välja: 
 
Jan Hagelbrand, (c ), Konvaljevägen 5, 662 91 Åmål, tel  51144. 
 
________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-28 24 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
KF § 36 
 
VB § 4 
 
Nominering av två ledamöter till styrelsen i Dalslands Turist AB 
för tiden 2007-2010 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige att som ledamöter 
i styrelsen för Dalslands Turist AB för tiden 2007-2010 nominera: 
 
Thomas Olson, (fp),  Packebyn 121, 662 91 Åmål, tel  45000  
Sten Nilsson, Diskusgatan 17, 662 36 Åmål, tel  607360 
 
_________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
___________________ 
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KF § 37 
 
VB § 5 
 
Nominering av lekmannarevisor till Dalslands Turist AB för 
tiden 2007-2010 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige att som lekmanna- 
revisor i Dalslands Turist AB för tiden 2007-2010 nominera: 
 
Bengt Hansson, (c),  Kompassgatan 29, 662 36 Åmål, tel 12548 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
____________________ 
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KF § 38 
 
VB § 6 
 
Val av ombud till Dalslands Turist AB:s bolagsstämmor 
under mandatperioden 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige att som ombud 
till Dalslands Turist AB:s bolagstämmor under mandatperioden 
2007-2010 välja: 
 
Kurt Svensson,(c ), Kålsäter 40, 66291 Åmål, tel 44002 
 
_____________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
_____________________ 
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KF § 39 
 
VB § 7 
 
Val av tre ledamöter till interimsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Säffle/Åmål 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige att som ledamöter i 
interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Säffle/Åmål för perioden 
fram till 2007-12-31 välja: 
 
Kjell Kaså, (c),  Slobol 710, 662 97 Ånimskog, tel  0532-25227 
Christer Törnell, (kd),  Smedgatan 2, 662 34 Åmål,  tel 0532-15321 
Michael Karlsson, (s),  Vallgatan 10, 662 34 Åmål, tel 0532-15118 
 
_______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till valberedningens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
______________________ 
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KF § 40 
 
VB § 8 
 
Val av tre ersättare till interimsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Säffle/Åmål 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Valberedningen beslöt föreslå kommunfullmäktige att som ersättare i 
interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Säffle/Åmål för perioden 
fram till 2007-12-31 välja: 
 
Kurt Svensson, (c ),  Kålsäter 40, 662 91 Åmål,   tel 0532-44002 
Thomas Olson, (fp) Packebyn 121, 66291  Åmål,    tel 0532-45000 
Laila Andrén, (s),  Hantverkaregatan 13, 662 33  Åmål, tel 0532-71072 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag i ärendet. 
 
Håkan Sandberg meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till valberedningens förslag. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
_______________________ 
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§ 41 14/2007 
 
Svar på interpellation angående sparbeting inom  kommunstyrelsens 
verksamhet 
 
Håkan Sandberg (m) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit med 
interpellation angående sparbeting inom kommunstyrelsens verksamhet, ställd 
till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Interpellationssvar, bil 75, hade inkommit från kommunstyrelsens ord- 
förande Kurt Svensson. 
 
I interpellationsdebatten gjordes inlägg av Kurt Svensson, Håkan Sandberg, 
Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson. 
 
Ordföranden medgav Håkan Sandberg följande protokollsanteckning: 
 
 ”Jag anser att kommunstyrelsen för fullmäktige skall presentera ett förslag till 
reviderad budget i anledning av besparingskravet.” 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 
interpellationssvaret till handlingarna. 
 
§ 42 15/2007 
 
Svar på interpellation angående sparbeting inom barn- och utbildnings- 
nämnden och gymnasienämnden 
 
Håkan Sandberg (m) hade till föregående fullmäktigemöte inkommit med 
interpellation angående sparbeting inom barn- och utbildningsnämnden och 
gymnasienämnden, ställd till barn- och utbildningsnämndens och gymnasie-
nämndens ordförande. 
 
Interpellationssvar, bil 76, hade inkommit från barn- och utbildnings- 
nämndens ordförande Kjell Kaså. 
 
I interpellationsdebatten gjordes inlägg av Kjell Kaså, Håkan Sandberg, 
Mikael Karlsson, Christer Törnell, Anne Sörqvist, Gustav Wennberg och 
Kurt Svensson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och lägger 
interpellationssvaret till handlingarna. 
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§ 43 83/2007 
 
Inkommen motion 
 
En motion hade inkommit från Håkan Sandberg (m), Tina Carlson (v) 
och Birgit Karlsson (mp) angående energiansvar, bil 21. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
§ 44 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
Rapporterade kommunfullmäktiges representant Kurt Svensson för beslut 
och åtgärder inom Fyrbodals Kommunalförbund sedan föregående 
sammanträde. 
 
Inget fanns att rapportera från Dalslandskommunernas Kommunal- 
förbund. 
 
§ 45 
 
Meddelande 
 
Meddelades att extra kommunfullmäktigesammanträde med största  
sannolikhet kommer att hållas onsdagen den 14 mars 2007 kl 18.00. 
 
Laila Andrén informerade om en temadag som skulle hållas den 26 april  
2007 på församlingshemmet om Utanförskap – om riskgrupper för ohälsa  
och självmord. Inbjudare var Folkhälsorådet, Svenska Kyrkan, Social- 
tjänsten och Karlbergsskolan. 
 
§ 46 
Avslutning 
 
Kjell Lindstedt tackade Kenneth Olander för hans tid som anställd på 
kanslienheten samt som sekreterare i kommunfullmäktige. Tack framfördes 
även från Kurt Svensson, Birgitta Johansson och Christer Törnell. 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
____________________________ 
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