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Plats och Tid Stadshuset                          18.30-19.35 
Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner till kl 19.15 
Kommunsekr Irene Larsson 
Vik kanslisekr Ida Rådman 

Utses att justera Sven Martinsson och Mikael Norén 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 4 april 2007, kl 14.00 

 52-66 Sekreterare 
Irene Larsson                                              Ida Rådman 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Leif Aronsson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Sven Martinsson                                          Mikael Norén 

 
 

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2007-03-28 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-04-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-04-26 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

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



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-03-28 2 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-03-28 
 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x 
Birgitta Johansson (s) x 
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c )  ----------------  
Ulla-Britt Johansson (c ) x   
Kjell Kaså (c )   Emil Radanov (c ) x  
Michael Karlsson (s)  Anders Hedin (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)  Ann Ottosson (s) x  
Thomas Fridlund (c ) x   
Karl-Erik Lundgren (c ) x   
Anne Sörqvist (c )   Bengt Hansson (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) 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 ) x  
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§ 52 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och riktade 
ett speciellt välkommen till elevombudsman Malin Magnusson samt elev- 
representanterna Helena Onsjö och Magnus Olsson. Ordföranden förklarade 
därefter sammanträdet öppnat. 
 
§ 53 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 54 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven Martinsson 
och Mikael Norén. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 4 april 2007, 
kl 14.00. 
 
§ 55 
 
Dagordning 
 
Inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller frågor hade inkommit 
och utgår därför ärende 9. 
Utsänd dagordning fastställdes med denna ändring.  
 
____________ 
 
Elevombudsman Malin Magnusson och elevrepresentanterna Helena Onsjö 
och Magnus Olsson från Kristinebergsskolan redogjorde för resultatet av 
LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) som genomförts i 
årskurs 8 och 9 under oktober 2006. Enkäten omfattade bl a områdena lokal 
demokrati, skola, fritid, trygghet, hälsa, arbete och fritid. 
 
_______________ 
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KF § 56 
 
KS § 86 
AU § 108 112/2005 
 
Ombyggnad av gamla Åmålsgården 
 
Föredrogs ekonomisk slutredovisning från Kaj Lovell, Åmåls 
kommunfastigheter AB, daterad 2007-02-06. Slutredovisningen gällde 
ombyggnation av Gamla Åmålsgården, hus B och C. Ombyggnationen 
beslutades av kommunfullmäktige den 27 april 2005 § 61. 
 
Den kalkylerade totala kostnaden uppgick till 24,8 miljoner kronor, medan 
den slutliga totala kostnaden uppgick till 21 795 113 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
_________________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen och lägger densamma till 
handlingarna. 
 
___________________
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KF § 57 
 
KS § 92 
AU § 126 82/2007 
 
Organisationsförändring och budgetjustering med anledning av 
turistchefens tjänst 
 
Skrivelse, daterad 2007-02-22, från kommunchefen och förvaltningschefen 
på samhällsbyggnadsförvaltningen, behandlades. 
 
I skrivelsen föreslogs en budgetjustering på grund av turistchefstjänsten är 
flyttad organisatoriskt till samhällsbyggnadsförvaltningen. 250 kkr överförs 
från ansvar 211 till ansvar 618 i 2007 års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunchefens och förvaltningschefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-5. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av 250.000 kronor 
från ansvar 211 till ansvar 618 i 2007 års budget i enlighet med kom- 
munstyrelsens förslag. 
 
__________________
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KF § 58 
 
KS § 87 
 
AU § 110 75/2007  
 
Förslag till verksamhetsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden 
 
Förslag till verksamhetsplan från vård- och omsorgsnämnden, 2007-01-25 § 
9, behandlades. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
_________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 6-15. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsplan för år 2007. 
 
____________________
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KF § 59 
 
KS § 89 
 
AU § 112 446/2006 
 
Avtal som reglerar ansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland 
 
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslutade 2006-12-07 att 
rekommendera medlemskommunerna att anta ”avtal som reglerar ansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2007-01-25, § 16, att föreslå 
kommunstyrelsen att anta avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”avtal som reglerar 
ansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland”. 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”avtal som reglerar 
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland”. 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 16-34. 
 
Christer Törnell yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga Avtal som reglerar hälso- och 
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i  
Västra Götaland”,  samt att avtalet skall gälla från och med 2007-04-01. 
 
________________ 
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KF § 60 
 
KS 93 
AU § 127 78/2007 
 
Uppdaterat arkivreglemente för Åmåls kommun 
 
Kulturnämndens förslag till nytt arkivreglemente, från den 15 februari 2007, 
§ 16, behandlades. 
 
Christer Törnell noterade att på sidan 8, i tredje styckets andra mening saknas 
ett ord. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ovanstående redaktionella korrigering skall göras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 35-47. 
 
Lisbeth Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga  arkivreglemente för Åmåls kommun. 
 
_____________
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KF § 61 
 
KS § 96 
 
AU § 128 77/2007 
 
Biblioteksplan för Åmåls kommun 
 
Kulturnämndens förslag till biblioteksplan behandlades. Biblioteksplanen 
antogs den 15 februari 2007, § 21 av kulturnämnden. 
 
Vikten av att alla förkortningar är utskrivna i sin helhet eller förklarade 
diskuterades. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ovanstående redaktionella korrigering skall göras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 48-62. 
 
Ewa Arvidsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men föreslog att  
under avsnitt 4.1 Vård- och omsorgsförvaltningen, 3:e stycket, 1:a meningen 
ersätts texten ”gamla och handikappade” med ”äldre och funktionshindrade”.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga biblioteksplan för Åmåls kommun 
och med den ändring som föreslagits av Ewa Arvidsson. 
 
____________________ 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-03-28 10 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 62 
 
KS § 88 
 
AU § 111 154/206 
 
Motion angående årsredovisning och revisionsberättelse – Håkan 
Sandberg (m)  
 
I kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 98, hade inkommit motion, daterad 
2006-04-28, från Håkan Sandberg (m). 
 
I motionen föreslogs ”att fullmäktige arbetar för att kommunalförbundens 
förbundsordningar överrensstämmer med ovanstående paragraf i 
kommunallagen”. Med detta avses kommunallagens åttonde kapitel, § 17. 
 
Motionen föreslår också ”att fullmäktiges arbetsordning innehåller att 
årsredovisning och ansvarfrihet behandlas i maj eller juni” 
 
På arbetsutskottets sammanträde behandlades remissvar från vik. 
kanslisekreterare Ida Rådman, daterad 2007-02-21. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget ”att 
fullmäktige arbetar för att kommunalförbundens förbundsordningar 
överrensstämmer med ovanstående paragraf i kommunallagen” 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige avstyrka förslaget ”att 
fullmäktiges arbetsordning innehåller att årsredovisning och ansvarfrihet 
behandlas i maj eller juni”. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar detta som svar på motionen.  
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson att fullmäktige 
arbetar för att det i kommunalförbundens förbundsordningar skall stå att 
kommunalförbundens årsredovisningar skall lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna senast den 31 mars.  

 
Håkan Sandberg yrkade bifall till Kurt Svenssons förslag, då han ansåg att 
detta tillgodosåg hans ursprungliga avsikt med motionen. 
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Forts KF § 62 
 
Forts  KS § 88 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige arbetar för att det i 
kommunalförbundens förbundsordningar skall stå att kommunalförbundens 
årsredovisningar skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 
31 mars. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige avstyrka förslaget ”att 
fullmäktiges arbetsordning innehåller att årsredovisning och ansvarfrihet 
behandlas i maj eller juni”. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar detta som svar på motionen. 
_________________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 63-66. 
 
Håkan Sandberg tackade för motionssvaret. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att kommunstyrelsens förslag utgör svar 
på motionen. 
____________________ 
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§ 63 109/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Bengt Petersson (c ) hade i skrivelse av den 6 mars 2007 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bengts Peterssons anhållan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
§ 64  
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kommunfullmäktiges representant Gustav Wennberg rapporterade om beslut 
och åtgärder från senaste sammanträde med Kommunalförbundet Fyrbodal, 
som ägt rum den 8 mars i Tanumstrand. 
 
Vidare rapporterades från sammanträde med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund som ägt rum den 22 mars i Färgelanda. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
§ 65 
 
Meddelande 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 23 mars 2007 angående allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. Länsstyrelsen hade beslutat 
förlänga tiden för prövning av kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 
2007 att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Vidare föredrogs tackskrivelse från Kenneth Olander i anledning av upp- 
vaktning vid hans pensionsavgång. 
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§ 66 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
__________________ 
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