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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-04-25 

 
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)  Anders Hedin (s)            x 
Linnéa Christoffersson (s) x  
Thomas Fridlund (c )   ------------------   
Karl-Erik Lundgren (c ) x   
Anne Sörqvist (c )   Sven Callenberg (c ) x  
Birgit Karlsson (mp) x    (till kl 21.10, tom ärende 9)    
Christer Törnell (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c ) x 
Ann-Louise Svensson (c )  Anelia Dotcheva (c )       x 
Helena Höög (c )   Bengt Wallin (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 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-04-25 3 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 67 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och hälsade  
särskilt välkomna 4 lärare från Uganda som gästar kommunen. Ordföranden 
förklarade därefter sammanträdet öppnat.  
 
Förrättades upprop. 
 
§ 68 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 69 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Karlsson 
och Linnea Christoffersson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 2 maj 2007, 
kl 14.00. 
 
§ 70 
 
Dagordning 
 
En motion hade inkommit och behandlas denna under punkt 14. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
_______________
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KF § 71 
 
KS § 110 
AU § 140 113/2007 
 
Kommunens årsredovisning för 2006 
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för förslag till årsredovisning för Åmåls 
kommun 2006. Förslaget inkom till kanslienheten 2007-03-15. 
 
Kommunens resultaträkning för 2006 utvisar ett överskott på 3 656 000 
kronor. 
 
Åmåls kommun har antagit sju finansiella mål i strävan efter god ekonomisk 
hushållning och en starkare ekonomi. Av dessa sju mål är samtliga uppnådda 
under 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar årsredovisningen. 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde ekonomichef Roy Björck för 
kommunens årsredovisning för 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet. Bil 1-23.
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för bokslutet och besvarade 
frågor. 
 
Tage Träff, för revisorerna, kommenterade granskningsrapporten och 
revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och 
fullmäktigeberedningar samt enskilda förtroendevalda avseende år 2006. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson  och Christer Törnell. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 71 
 
Håkan Sandberg föreslog en ändring  i bokslutet genom att kommun-
fullmäktige beslutar disponera årets överskott på följande sätt: 3.500.000 
kronor användes till ytterligare partiell inlösen av pensionsutfästelse. I 
bokslutet redovisas beloppet som upplupen kostnad. Resterande 156.000 
kronor utgör årets redovisade resultat. 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 20.15 – 20.20 
 
Kurt Svensson föreslog att årsredovisningen återremitteras till kommun- 
styrelsen för att undersöka möjligheten att disponera årets överskott enligt 
Håkan Sandbergs förslag, samt att därefter behandla årsredovisningen  
på fullmäktiges möte i maj. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Kjell Kaså, Ewa Arvidsson, Gustav 
Wennberg. 
 
Thomas Olson och Christer Törnell yrkade bifall till Kurt Svenssons 
förslag om återremiss. 
 
Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson och Sven Martinsson. 
 
Ulla-Britt Johansson yrkade bifall till återremissyrkandet. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Ewa Arvidsson, Gustav Wennberg och 
Håkan Sandberg. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att 3 förslag 
förelåg,  Kurt Svensson återremissyrkande, kommunstyrelsens förslag 
och Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
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________________ 
 
Med hänvisning till att ärende 1, Årsredovisning för Åmåls kommun 
2006, återremitterats till kommunstyrelsen, behandlas ärende 2 – 7 
på nästa fullmäktigesammanträde i samband med  årsredovisningen. 
 
________________
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 KF § 72 
 
KS § 109 
AU § 139 90/2007 
 
Partiell inlösen av pensionsutfästelse 
 
Skrivelse, daterad 2007-03-01, från personalchefen och ekonomichefen 
behandlades.  
 
I samband med upprättandet av 2006 års bokslut har ett ekonomiskt utrymme 
att teckna en pensionsförsäkring på 3,8 Mkr inom verksamheten 
pensionsavsättningar visat sig. 
 
Personalchefen och ekonomichefen föreslog därför att en partiell inlösen av 
pensionsutfästelse tecknas för 8 stycken pensionstagare, till en kostnad av  
3 799 269 kronor inklusive löneskatt.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 2007-03-06, § 136 hade uppdrag givits 
åt ekonomichefen att undersöka lösningar för att hantera kommunens 
pensionsskuld.  
 
Skrivelse från ekonomichefen, daterad 2007-03-16, behandlades. 
   
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att teckna en partiell inlösen 
av pensionsutfästelse för 8 stycken pensionstagare, till en kostnad av  
3 799 269 kronor inklusive löneskatt.  
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 24-27 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-04-25 8 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
forts KF § 72 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att teckna 
en partiell inlösen av pensionsutfästelse för 8 stycken pensionstagare, till 
en kostnad av 3.799.269 kronor inklusive löneskatt. 
 
______________________ 
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KF § 73 
 
KS § 116 
AU § 160 122/2007 
 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2006 för 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 från 
Fyrbodals kommunalförbund, behandlades. Skrivelserna hade inkommit till 
kanslienheten 2007-03-19. 
 
Revisionsberättelse, daterad 2007-03-19, behandlades. Revisorerna tillstyrker 
att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals 
kommunalförbunds årsredovisning och beviljar förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Lindstedt. 
 
Under behandling av ärendet deltog inte kommunens representant i 
direktionen, Kurt Svensson, på grund av jäv. 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 28-67. 
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej kommunens representanter 
i direktionen, Kurt Svensson och Gustav Wennberg på grund av jäv. 
 
Håkan Sandberg, revisor i Kommunalförbundet Fyrbodal, redogjorde 
för revisionsarbetet i förbundet samt tillstyrkte att årsredovisningen god- 
kändes och att förbundsdirektionen beviljades ansvarsfrihet för räken- 
skapsåret. 
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forts KF § 73 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för Fyrbodals 
Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2006. 
 
_______________________
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KF § 74 
 
KS § 127 
AU § 171 97/2007 
 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2007 
 
Verksamhetsplan för 2007 från bygg- och miljönämnden behandlades. 
Nämnden hade godkänt planen 2007-03-29, § 31 och den inkom till 
kanslienheten 2007-03-29. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bygg- och 
miljönämndens verksamhetsplan för 2007. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 68-70. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga bygg- och miljönämndens verk- 
samhetsplan för år 2007. 
 
___________________
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KF § 75 
KS § 117 
AU § 161 
 
Budgetprocessen 
 
Kurt Svensson föreslog att den planerade budgetprocessen inför 2008 års 
budget senareläggs. Beslutet om budget bör inte tas av kommunfullmäktige i 
juni som planerat, utan under hösten 2007. Dock bör beslutet inte tas senare 
än i oktober månad.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga budgetprocessen så att 2008 års 
budget tas av kommunfullmäktige under hösten 2007, dock ej senare än 
oktober. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inkomma med 
förslag till nytt tidschema för budgetberedning, samt kalla till en ny 
presidieträff. 
 
Ärendet skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg att 
kommunfullmäktige föreslås att vid junisammanträdet fastställa budgetramar 
för nämnder och andra organisatoriska enheter. 
 
Kurt Svensson och Michael Karlsson yrkade bifall till Håkan Sandbergs 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga budgetprocessen så att 2008 års 
budget tas av kommunfullmäktige under hösten 2007, dock ej senare än 
oktober. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inkomma med 
förslag till nytt tidschema för budgetberedning, samt kalla till en ny 
presidieträff. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige föreslås vid junisammanträdet fastställa budgetramar för 
nämnder och andra organisatoriska enheter. 
____________________
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forts KF § 75 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handling i ärendet, bil 71. 
 
Kurt Svensson föreslog  att 2008 års budget skall behandlas av 
kommunfullmäktige under november månad. 
 
Christer Törnell yrkade bifall till Kurt Svenssons förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, samt 
att budgeten för år 2008 fastställes under november månad. 
 
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
 
___________________ 
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KF § 76 
 
KS § 123 356/2005 
AU § 167 94/2007 
 
Svar på medborgarförslag: livsmedelspolicy i Åmåls kommun 
 
Anders Bäckström och Karl-Erik Lundgren hade inlämnat ett 
medborgarförslag, daterat 2005-10-20, till kommunfullmäktige. Åmåls 
kommun föreslogs utarbeta en livsmedelspolicy att tillämpa vid upphandling 
av livsmedel till kommunens kök. 
 
Förslag till livsmedelspolicy för upphandling av livsmedel i Åmåls kommun 
behandlades, samt tjänsteskrivelse från Åke Andersson. Förslag och 
tjänsteskrivelse hade inkommit till kanslienheten 2007-03-02. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2007-02-19, § 21, att föreslå 
kommunfällmäktige att besluta i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 
en kalkyl över ekonomiska konsekvenser av livsmedelspolicyn. Kalkylen 
skall behandlas tillsammans med livsmedelspolicyn vid kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
livsmedelspolicyn, där kvalitetskraven enligt gällande livsmedelslagstiftning, 
djurskyddslagstiftning respektive djurskyddslagstiftning har preciserats. 
 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades skrivelse från ekonom Åke 
Andersson, daterad 2007-04-04. 
 
Kommunens merkostnad för inköp enligt den föreslagna livsmedelspolicyn 
beräknas bli mellan 100 000 och 150 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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forts KF § 76 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 72-79. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga livsmedelspolicy för upphandling 
av livsmedel i Åmåls kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att samhällsbyggnadsnämndens förslag 
även utgör svar på medborgarförslaget. 
 
__________________ 
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§ 77 
 
Förteckning över inneliggande motioner 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 80-82. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Ewa Arvidsson, Kurt Svensson,     
Kjell Kaså och Michael Karlsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslöt lägga förteckningen till handlingarna. 
 
§ 78 148/2007 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Håkan Sandberg (m) 
och Barbro Gustafsson (m)  om det handikappolitiska programmet,  
bil. ärende 14. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg, Kurt Svensson, Ewa Arvidsson,  
och Barbro Gustafsson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
§ 79 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Rapporterade Kjell Kaså från sammanträde med Dalslandskom- 
munernas Kommunalförbund den 20 april i Håverud. 
 
Rapporterade kommunfullmäktiges representant Kurt Svensson för beslut 
och åtgärder inom Fyrbodals Kommunalförbund vid möte den 5 april i 
Uddevalla. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 80 
 
Meddelanden 
 
Föredrogs Länsstyrelsens beslut av 2007-04-10 att Bengt Wallin (c)utsetts  
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Peterson. 
 
Föredrogs Länsstyrelsens beslut av 2007-03-27 angående lokala ordnings- 
föreskrifter för torghandeln i Åmåls kommun. 
 
Vidare meddelades Länsstyrelsens beslut 2007-04-12 angående allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun, där Länsstyrelsen upphäver 
10 § andra stycket, 13 § och 21 §.  
 
 
§ 81 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
____________________ 
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