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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          18.30-21.55 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson 

Vik kanslisekr Ida Rådman 

Utses att justera  

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, tisdagen den 5 juni 2007, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 82-112 
Irene Larsson                                              Ida Rådman 

ILena Larsson 

 

Ordförande 
  

Leif Aronsson           Kjell Lindstedt §§  93,  107          Gustav Wennberg § 90 

Justerande 
 

Joakim Karlsson                                    Ulla Berne 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-05-30 

Datum för 

anslags uppsättande 2007-06-05 
Datum för 

anslags nedtagande 2007-06-27 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-05-30 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 

Ewa Arvidsson (s) x 

Birgitta Johansson (s)  Ann Ottosson (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)  Anders Hedin (s) x 

Sven Martinsson (c )  Nermin Pizmo (c) x  

Lisbeth Karlsson (c ) x   

Stellan Andersson (c ) x    (fr kl 19.15, i ärende 8, § 93)   

Cecilia Gustafsson (s) x 

Joakim Karlsson (s) x  

Linnéa Christoffersson (s)  ------------------------  

Thomas Fridlund (c ) x    

Karl-Erik Lundgren (c ) x   

Anne Sörqvist (c ) x    

Birgit Karlsson (mp)  -------------------------   

Christer Törnell (kd) x  

Thomas Olson (fp) x   

Leif Larsson (c )  ------------------------ 

Ann-Louise Svensson (c ) x  

Helena Höög (c )   ------------------------   

Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) x  

Håkan Sandberg (m)   Hans Elvingsson (m)     x  

Barbro Gustafsson (m)  x         

Ulla Berne (m)   x 

Kerstin Edvinsson (c )  Sven Callenberg (c) x  

Kjell Lindstedt (s) x 

Leif Aronsson (c ) x  
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§ 82 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och riktade 

ett särskilt välkommen till närpolisområdeschef Peter Sjösten och Åmåls 

Kommunfastigheters representanter Kaj Lovell och Sven-Göran Andersson 

samt förklarade därefter sammanträdet öppnat. 

 

Förrättades upprop. 

 

§ 83 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 

 

§ 84 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Karlsson  

och Ulla Berne. 

 

Justeringen skulle äga rum på stadshuset tisdagen den 5 juni 2007, 

kl 14.00. 

  

§ 85 

 

Dagordning. 

 

Noterades att två motioner inkommit och tas dessa upp under punkt 24. 

Utsänd dagordning  fastställdes. 

 

_____________________ 

 

Närpolisområdeschef Peter Sjösten informerade om polisens verksamhet i 

Dalsland och Åmål och redogjorde bl a för siffror om narkotikabrott, inbrott, 

och tillgrepp samt  svarade på frågor. 

 

___________________________
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KF § 86 

 

KS § 174 

AU § 241 113/2007 

 

Årsredovisning för Åmåls kommun 

 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2007-04-25, KF § 71, diskuterades 

möjligheten till att öka partiell inlösen av pensionsutfästelser till KPA från 3,9 

till 7,3 miljoner kronor.  Kommunfullmäktige beslutade att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Skrivelse från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-05-02, behandlades.  

 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, på uppdrag av revisorerna i Åmåls 

kommun anser sig inte kunna godkänna att resultatregleringsposter ingår i 

redovisningen med syfte att kompensera för blandmodellens effekter eller för 

att på annat sätt skapa reserver för framtida ändamål. Revisorerna avråder från 

att genomföra en utökning av pensionsutfästelsen då de anser att detta strider 

mot god redovisningssed. 

 

Ekonomichef Roy Björck redogjorde för ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med tidigare 

beslut från 2007-04-10, KS § 110 och framlägger avslutningen för 

kommunfullmäktige.  

____________________ 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet. Bil 1-4 

 

Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen och års- 

redovisningen för  2006 samt fastställa balansräkningen. 

____________________
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KF § 87 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2006 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

och dess enskilda förtroendevalda  avseende 2006 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2006 års verksamhet. 

 

I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kurt Svensson, Gustav Wennberg, 

Kjell Kaså, Ulla-Britt Johansson, Christer Törnell, Ewa Arvidsson,  Kjell 

Lindstedt,  Thomas Olson, Anne Sörqvist och Michael Karlsson. 

 

_________________ 
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KF § 88 

 

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende 2006 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbildnings- 

nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2006 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja barn- och utbildningsnämnden  

och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2006 års 

verksamhet. 

 

I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kjell Kaså, Ann-Louise Svensson 

Nermin Pizmo, Michael Karlsson, Sven Callenberg, Thomas Fridlund och 

Laila Andrén. 

 

____________________ 
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KF § 89 

 

Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende 2006 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljö- 

nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2006 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

bygg- och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja bygg- och miljönämnden och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet avseende 2006 års verksamhet. 

 

I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Karl-Erik Lundgren. 

 

________________________ 
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KF § 90 

 

Ansvarsfrihet för kultur- och servicenämnden avseende 2006 

 

Kommunfullmäktige beslöt att under handläggningen av detta ärende 

tjänstgör Gustav Wennberg  som ordförande. 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kultur- och service- 

nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2006 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kultur- och servicenämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja kultur- och servicenämnden och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2006 års verksamhet. 

 

I beslutet deltog ej på grund av jäv: Kjell Lindstedt, Leif Aronsson, 

Thomas Olson och Thomas Fridlund.  

 

______________ 
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KF § 91 

 

Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende 2006 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgs- 

nämnden och dess enskilda förtroendevalda  avseende 2006 års verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2006 års verksamhet. 

 

I beslutet deltog ej på grund av jäv: Anne Sörqvist, Ewa Arvidsson,   

Ulla-Britt Johansson,  Cecilia Gustafsson och Anders Hedin. 

 

____________________ 
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KF § 92 

 

Ansvarsfrihet för valnämnden, fullmäktigeberedningar och 

enskilda  förtroendevalda avseende 2006 

 

Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden, 

fullmäktigeberedningar och  enskilda förtroendevalda  avseende 2006 års 

verksamhet. 

 

Inga inlägg eller yrkanden gjordes under denna punkt. 

 

Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

valnämnden, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda 

avseende 2006 års verksamhet. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt bevilja valnämnden, fullmäktigeberedningar och 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2006 års verksamhet. 

 

 _______________ 
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KF § 93 

 

KS § 164 

AU § 217 153/2007 

 

Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2006 

 

Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2006 behandlades. 

Årsredovisningen hade inkommit till kanslienheten 2007-04-11. 

 

2006 års resultat uppgick till 1 617 051 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisningen till 

handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 5-26 

 

Vd Kaj Lovell och ekonom Sven-Göran Andersson vid Åmåls Kommun- 

fastigheter AB redogjorde för årsredovisningen och resultaträkningen. 

 

Frågor ställdes av Kurt Svensson, Thomas Olson, Gustav Wennberg, 

Kjell Kaså och Thomas Fridlund. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

 

I beslutet deltar ej Leif Aronsson på grund av jäv.  

 

1:e vice ordförande  Kjell Lindstedt tjänstgör som ordförande under 

ärendet.   

 

___________    
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KF § 94 

 

 KS § 162 

AU § 215 157/2007 

 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet - kvartalsrapport 

 

Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-04-19, behandlades. 

 

I prognosen för mars månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 

oroväckande stort budgetunderskott på 4,9 miljoner kronor, vilket är en 

förbättring på 1,8 miljoner kronor sedan föregående prognos. 

 

Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 3,7 

miljoner kronor. 

 

Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 

budgetunderskott på 8,6 miljoner kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till 

handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet. Bil 27-54 

 

Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Ulla Berne, Kjell Kaså, Anne Sörqvist, 

Gustav Wennberg, Laila Andrén, Barbro Gustafsson. 

 

Ulla Berne yrkade att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

att presentera en handlingsplan där alla nämnder och styrelser är inbegripna i 

en ekonomisk lösning för 2007. 

 

Inlägg gjordes av Christer Törnell och Kurt Svensson. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 

förelåg: kommunstyrelsens förslag och Ulla Bernes tilläggsyrkande. 
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forts KF § 94 

 

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och 

konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden ställde vidare proposition på Ulla Bernes tilläggsyrkande 

och konstaterade att kommunfullmäktige avslagit detsamma. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

 

__________________ 

 

 

 

 

Ajournerades sammanträdet  mellan kl 20.10 – 20.20. 

__________________
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KF § 95 

 

KS § 165 

AU § 218 149/2007 

 

Avgiftsfri månad i hemtjänsten 

 

Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 2007-03-22 § 34, samt skrivelse 

från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-02-28, behandlades. 

 

Nämnden föreslår att hemtjänstinsatsen skall bli avgiftsfri under första 

kalendermånaden, för att kunden skall slippa dubbel avgift första gången. 

 

Med stöd av utfallet för 2007 torde minskningen av intäkter rymmas inom 

budget. 

 

Kjell Kaså yrkar bifall till förslaget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den första 

kalendermånaden av hemtjänstinsatsen blir avgiftsfri. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 55-58. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att den första kalendermånaden av hemtjänst- 

insatsen blir avgiftsfri. 

 

_____________________
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KF § 96 

 

KS § 147 

AU § 109 39/2007  

 

Kommunstyrelsens reglemente 

 

Kanslichefen presenterade förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. 

 

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 59-74. 

 

Inlägg gjordes av Laila Andrén. 

 

Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg gjordes av Laila Andrén, Ewa Arvidsson och  Kurt Svensson. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga  reglemente för kommunstyrelsen. 

 

_____________________ 
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KF § 97 

 

KS § 146 

AU § 91 57/2007 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden föredrogs. Förslaget 

var behandlat av barn- och utbildningsnämnden den 24 januari 2007, § 7.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reglementet. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 75-79. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reglemente för barn- och utbild- 

ningsnämnden. 

 

_____________________
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KF § 98 

 

KS § 175 

AU § 242 170/2007 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

 

Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-05-03, behandlades. Nämnden hade antagit reglementet 

2007-03-29, BMN § 32.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet för bygg- 

och miljönämnden.  

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 80-86. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga reglemente för bygg- och miljö- 

nämnden. 

 

________________________
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KF § 99 

 

KS § 148 

AU § 157 110/2007 

 

Reglemente för gymnasienämnden 

 

Förslag till nytt reglemente för gymnasienämnden, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-03-12, behandlades.  

  

Den 24 januari 2007, § 4 hade gymnasienämnden beslutat att hos 

kommunfullmäktige tillstyrka förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslag till 

nytt reglemente för gymnasienämnden. 

_________________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 87-91. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga nytt reglemente för gymnasienämnden. 

 

________________
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KF § 100 

 

KS § 149 

AU § 158  42/2007 

 

Reglemente för kulturnämnden 

 

Förslag till reglemente för kulturnämnden, daterat 2007-03-21, behandlades. 

 

Kulturnämnden hade behandlat förslaget 2007-03-21, § 33. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 92-97. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga reglemente för kulturnämnden. 

 

_________________
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KF § 101 

 

 KS § 152 

AU § 195 45/2007 

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2007-03-09, behandlades. 

 

Nämnden hade antagit reglementet 2007-03-19, § 32. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 98-103. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga reglemente för samhällsbyggnads- 

nämnden. 

 

______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-30 21 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 102 

 

KS § 161 

AU § 214 158/2007 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2007 

 

Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2007, daterad 2007-04-24, 

behandlades. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen 

för kommunstyrelsen 2007. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 104-110. 

 

Inlägg gjordes av Ewa Arvidsson, Kurt Svensson, Barbro Gustafsson. 

 

Thomas Olson föreslog att ordet ”tjänstemännen” bytes ut till ”personalen” i 

texten under avsnittet Mål 5: Bemötande, 1:a stycket.  

 

Inlägg gjordes av Kurt Svensson och Kjell Kaså.   

 

Ewa Arvidsson yrkade bifall till Thomas Olsons förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga verksamhetsplan för kommun- 

styrelsen för 2007 och med den ändring som föreslagits av Thomas 

Olson. 

 

____________________ 
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KF § 103 

 

KS § 150 

AU § 193 139/2007 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan, daterad 2007-

01-10, behandlades. 

 

Nämnden hade 2007-03-21, § 46, antagit planen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

 Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 111-123 

 

Inlägg gjordes av Gustav Wennberg och  Kurt Svensson. 

 

Kjell Kaså  och Christer Törnell yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Michael Karlsson yrkade återremiss av ärendet  för komplettering 

avseende folkhälsoarbete samt ändringar inom verksamheten. 

 

Gustav Wennberg yrkade bifall till Michael Karlssons återremissyrkande. 

 

Thomas Olson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg gjordes av Christer Törnell. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 

förelåg, kommunstyrelsens förslag, tillstyrkt av Kjell Kaså, Christer Törnell 

och Thomas Olson och Michael Karlssons återremissyrkande, tillstyrkt 

av Gustav Wennberg. 
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forts KF § 103 

 

Ordföranden ställde proposition på Michael Karlsson återremissyrkande och 

fann därvid att kommunfullmäktige  beslutat att ärendet skulle avgöras vid 

dagens sammanträde. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslöt antaga verksamhetsplan 2007 för barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

Mot beslutet reserverade sig:  Gustav Wennberg, Ann Ottosson, Ewa 

Arvidsson, Michael Karlsson, Laila Andrén, Anders Hedin, Joakim 

Karlsson, Cecilia Gustafsson och Kjell Lindstedt. 

 

______________________ 
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KF § 104 

 

KS § 151 

AU § 194 136/2007 

 

Verksamhetsplan för gymnasienämnden 

 

Gymnasienämndens förslag till verksamhetsplan, daterad 2007-01-09, 

behandlades. 

 

Nämnden hade 2007-03-26, § 35, antagit planen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 124-136 

 

Gustav Wennberg yrkade att tillägg i verksamhetsplanen skulle göras 

under  ”Gymnasieenheten, Verksamhetsbeskrivning – Bakgrund” med en 4:e 

punkt: ”Verksamheten skall genomsyras av ett aktivt folkhälsoarbete ”, samt 

vidare ett  4:e kapitel angående:  ”Verksamhet med aktivt folkhälsoarbete” 

innefattande målet att Karlbergsgymnasiet skall bli ett föredöme i folkhälso-

arbete samt åtgärder för att nå målet. 

Dessutom skulle text rörande samarbetet i kommunalförbund med Säffle 

gymnasieskola tas bort ur planen. 

 

Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två 

förslag förelåg: kommunstyrelsens förslag och Gustav Wennbergs 

tilläggsförslag. 

 

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och 

konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden ställde vidare proposition på Gustav Wennbergs tilläggsyrkande 

och konstaterade att kommunfullmäktige avslagit detsamma. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar antaga verksamhetsplan för gymnasie- 

nämnden för 2007. 

 

Mot beslutet reserverade sig: Gustav Wennberg, Ann Ottosson, Ewa 

Arvidsson, Michael Karlsson, Laila Andrén, Anders Hedin, Cecilia 

Gustafsson, Joakim Karlsson och Kjell Lindstedt. 

 

_____________________ 
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KF § 105 

 

KS § 166 85/2006 

AU § 219 278/2005 

 

Gemensam gymnasieskola Säffle-Åmål 

 

Ärendet hade blivit återremitterat från kommunstyrelsen, 2007-04-10, § 114. 

 

Skolchef Svante Melander redogjorde för den senaste utvecklingen inom 

frågan. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen finner att Säffle kommun har dragit sig ur samarbetet, trots 

gemensamt tagna beslut i interimsstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att 

upphäva tidigare beslut från 2006-02-22, KF § 36 om att ingå i ett 

kommunalförbund samt 2006-08-30, KF § 127 om att anta förbundsordning 

för kommunalförbundet.   

______________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handling i ärendet, bil 137. 

 

Kurt Svensson, Kjell Kaså, Thomas Olson och Christer Törnell 

yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg gjordes av Gustav Wennberg och Kjell Kaså. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut från 2006-02-22, 

KF § 36 om att ingå i ett kommunalförbund samt beslut från 2006-08-30, 

KF § 127 om att anta förbundsordning för kommunalförbundet. 

 

______________________
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KF § 106 

 

KS § 172 

AU § 225 327/2006 

 

Det handikappspolitiska programmet  

 

Ordföranden hälsade folkhälsosamordnare Carolina Ekström välkommen.  

 

Förslag till handikappspolitiskt program, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-04-24 , behandlades. 

 

Skrivelse från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2007-

04-13, behandlades. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med det handikappspolitiska 

programmet skall fortsätta. Programmet skall revideras utifrån synpunkter 

från bygg- och miljönämnden, samt f.d. kultur- och servicenämnden. Det 

handikappspolitiska programmet skall därefter tillsändas de politiska 

grupperna och Funktionshindrades samarbetsråd. Efter vidare revidering bör 

det handikappspolitiska programmet kunna antas efter sommaren. 

______________________  

 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades förslag till handikapps- 

politiskt program, som hade inkommit till kanslienheten 2007-05-03. 

Programmet hade nu blivit reviderat utifrån de synpunkter som bygg- och 

miljönämnden och f.d. kultur- och servicenämnden hade haft. 

 

I skrivelse från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2007-

04-13, gavs följande tre förslag: 

 

 Att remissarbetet avbrytes 

 Att kommunfullmäktige utser en parlamentarisk grupp som får till 

uppgift att utarbeta ett nytt och aktuellt förslag till ”Plan för full 

delaktighet/Handikappolitiskt plan 2008-2010”. Planen skall vara en 

handlingsplan grundad på aktuella internationella och nationella 

styrdokument. 

 Att en sådan grupp ges rättighet att anlita utomstående expertis såväl 

som den kunskap som finns i den kommunala organisationen. 
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forts KF § 106 

forts KS § 172 

 

Ewa Arvidsson yrkade att en parlamentarisk grupp som ansvarar för 

framtagande av handikappolitiskt program skall utses av kommunfullmäktige. 

Remissarbetet skall fortsätta. Partiernas synpunkter och det nuvarande 

förslaget till handikappspolitiskt program skall utgöra bakgrundsmaterial för 

gruppen. 

  

Ulla-Britt Johansson yrkade att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Christer Törnell yrkade bifall till Ulla-Britt Johanssons förslag. 

 

Ordföranden konstaterade att tre förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag, 

dels Ewa Arvidssons förslag, och dels Ulla-Britt Johanssons förslag om 

återremiss.  

 

Proposition ställdes på Ulla-Britt Johanssons förslag om återremiss och 

ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ulla-

Britt Johanssons förslag. 

 

Votering begärdes och genomfördes. Följande voteringsproposition 

uppställdes och godkändes: 

 

Den som bifaller Ulla-Britt Johanssons förslag röstar ”Ja” och den som 

avstyrker Ulla-Britt Johansson förslag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avlämnades tre ja-röster och sex nej-

röster. Två ledamöter avstod. 

 

Ja-rösterna gavs av: Kurt Svensson, Ulla-Britt Johansson och Christer Törnell. 

 

Nej-rösterna gavs av: Thomas Fridlund, Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, 

Michael Karlsson, Birgitta Johansson och Ulf Hanstål. 

 

Kjell Kaså och Anne Sörqvist avstod.  

 

Proposition ställdes på arbetsutskottets förslag och Ewa Arvidssons förslag 

och ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Ewa Arvidssons förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en parlamentarisk  

grupp som ansvarar för framtagande av handikappolitiskt program.  
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forts KF § 106 

forts KS § 172 

 

Kommunfullmäktige beslutar också att det påbörjade remissarbetet angående 

det handikappolitiska programmet skall fortsätta. Partiernas synpunkter och 

det nuvarande förslaget till handikappspolitiskt program skall utgöra 

bakgrundsmaterial för gruppen. 

 

Ulla-Britt Johansson reserverade sig mot beslutet. 

______________________  

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade  till föreliggande handlingar i ärendet, bil 138-152 

 

Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige utser en parlamentarisk grupp som ansvarar för 

framtagande av handikappolitiskt program. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att det påbörjade remissarbetet angående det 

handikappolitiska programmet skall fortsätta. Partiernas synpunkter och  

det nuvarande förslaget till handikappspolitiskt program skall utgöra 

bakgrundsmaterial för gruppen.  

 

 -------------- 

 

Val av ledamöter och ersättare till parlamentarisk grupp 

 

Kurt Svensson (c) föreslog kommunfullmäktige välja Ann Sörqvist med 

Ulla-Britt Johansson som ersättare  i den parlamentariska gruppen. 

 

Mikael Karlsson (s) föreslog Ewa Arvidsson som ordinarie med Cecilia 

Gustafsson som ersättare. 

 

Barbro Gustafsson (m) föreslog Barbro Gustafsson som ordinarie med 

Ulla Berne som ersättare. 

 

Christer Törnell (kd) föreslog Inger Herfindal som ordinarie, samt 

återkommer om ersättare. 

 

Thomas Olson (fp) föreslog Gun-Britt Larsson som ordinarie med  

Thomas Olson som ersättare. 
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Kaare Kvist (v) föreslog Tina Carlson som ordinarie med Kaare Kvist 

som ersättare. 

 

På uppdrag av Birgit Karlsson (mp), föreslog ordföranden, att som  

ordinarie välja Birgit Karlsson med Gunilla Åberg som ersättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja  följande att ingå i den parla- 

mentariska gruppen som ansvarar för framtagande av handikapp- 

politiskt program: 

 

Ordinarie 

c     Anne Sörqvist, Byn Domargården 48, 662 91 Åmål, tel 43141 

s     Ewa Arvidsson, Kvarnholmsvägen 8, 662 34 Åmål,  tel 15344 

m    Barbro Gustafsson, Björkvägen 3, 662 95 Fengersfors,  tel 23369 

kd   Inger Herfindal, Fröskogs Stom 43, 662 95 Fengersfors,  tel 23259 

fp   Gun-Britt Larsson, Solhemsvägen 1, 662 95 Fengersfors,  23359 

v    Tina Carlson, Eriksbergsgatan 5, 662 34 Åmål,  tel 13437 

mp  Birgit Karlsson, Kroken 46, 661 91 Åmål,  tel 45009 

 

Ersättare 

c    Ulla-Britt Johansson, Lunnegatan 4 A, 662 31 Åmål, tel 070-3230409 

s    Cecilia Gustafsson, Klövervägen 10 G, 662 35 Åmål, tel 070-5833356  

m   Ulla Berne, Torggatan 2, 662 31 Åmål,  tel 16261 

kd   -vakant- 

fp   Thomas Olson, Packebyn 121, 662 91 Åmål, tel 45000 

v    Kaare Kvist, Humlevägen 16, 662 35 Åmål, tel 070-6429963 

mp  Gunilla Åberg, Vänersviksgatan 4, 662 36 Åmål, tel 13690 

 

Till sammankallande i gruppen väljes Anne Sörqvist. 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att gruppens förslag i ärendet skall 

vara framme att kunna behandlas på fullmäktiges möte i oktober. 

 

______________________ 
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KF § 107 

 

KS § 163 

AU § 216 405/2006 

 

Arvodesberedningens slutbetänkande 

 

Betänkande från arvodesberedningen och bifogade reservationer behandlades. 

Betänkandet hade inkommit till kanslienheten 2007-04-04. 

 

Arvodesberedningens föreslog att: 

 Kommunfullmäktiges ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

om 12 000 kronor. 

 

 Kommunstyrelsens ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 39 360 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 

kommande årsskifte. 

 

 Kommunstyrelsens vice ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 25 190 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 

kommande årsskifte. 

 

 Revisionens ordförande skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

12 000 kronor. 

 

 Revisionens sekreterare skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

11 000 kronor. 

 

 Revisionens övriga ledamöter skall under 2007 ha ett fast årsarvode 

om 10 000 kronor. 

 

 Överförmyndarens ersättare skall under 20007 ha ett fast årsarvode om 

4 500 kronor samt en ersättning för varje tjänstgjord timme om 175 

kronor under 2007. Ersättningen utgår även vid deltagande i kurser 

och utbildningar. 

 

 Inga förändringar föreslås i nuvarande reglemente under punkten 

förlorad pensionsförmån, men uppräkning skall ske enligt nya avtalet. 

  

 

Under 2007 beräknas merkostnaden för förslaget bli totalt 257 532 kronor. 

 

Två av arvodesberedningens representanter, Tina Carlsson och Håkan 

Sandberg, hade reserverat sig. 
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Betänkandet hade behandlats av kommunstyrelsen, 2007-04-10 § 135, som 

hade remitterat ärendet till arbetsutskottet för finansieringsförslag.  

 

Finansieringsförslag från ekonomichef Roy Björck, daterat 2007-04-18, 

behandlades.  

 

Ekonomichefen föreslog att den ökande arvodeskostnaden på 257 523 kronor 

finansieras genom att ianspråktaga 150 000 kronor ur kommunfullmäktiges 

anslag för oförutsedda utgifter samt resterande 107 523 kronor ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter genom omdisponering till 

kommunfullmäktiges anslag. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag till arvoden under 

2007. Den ökande arvodeskostnaden på 257 523 kronor finansieras genom att 

ianspråktaga 150 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

utgifter samt resterande 107 523 kronor ur kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter genom omdisponering till kommunfullmäktiges anslag. 

 

Kurt Svensson och Gustav Wennberg deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

 

Under ärendet är Kjell Kaså ordförande. 

______________________  

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kurt Svensson och Gustav Wennberg deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Under ärendet är Kjell Kaså ordförande. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Under handläggningen av detta ärende tjänstgjorde 1:e vice ordförande  

Kjell Lindstedt  som ordförande. 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 153-162 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-30 33 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Christer Törnell  och Anne Sörqvist  yrkade bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Hans Elvingsson yrkade avslag på arvodesberedningens förslag avseende 

arvode till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande till förmån för 

förslag enligt pkt 2 och 3 i moderaternas reservation, bifogad till arvodes- 

beredningens förslag, innebärande en uppräkning med KPI från 2006 års 

belopp. 

  

Kaare Kvist yrkade bifall till Hans Elvingssons yrkande. 

 

Ulla-Britt Johansson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg gjordes av Kaare Kvist. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 

förelåg, kommunstyrelsens förslag, tillstyrkt av Christer Törnell, Anne 

Sörqvist och Ulla-Britt Johansson, samt Hans Elvingssons förslag, tillstyrkt  

av Kaare Kvist.  

 

Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar antaga  arvodesberedningens förslag till 

arvoden under 2007, innebärande: 

 Kommunfullmäktiges ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

om 12 000 kronor. 

 Kommunstyrelsens ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 39 360 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 

kommande årsskifte. 

 Kommunstyrelsens vice ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 25 190 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 

kommande årsskifte. 

 Revisionens ordförande skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

12 000 kronor. 

 Revisionens sekreterare skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

11 000 kronor. 

 Revisionens övriga ledamöter skall under 2007 ha ett fast årsarvode 

om 10 000 kronor. 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-30 34 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

forts KF § 107 

 

 Överförmyndarens ersättare skall under 20007 ha ett fast årsarvode om 

4 500 kronor samt en ersättning för varje tjänstgjord timme om 175 

kronor under 2007. Ersättningen utgår även vid deltagande i kurser 

och utbildningar. 

 Inga förändringar föreslås i nuvarande reglemente under punkten 

förlorad pensionsförmån, men uppräkning skall ske enligt nya avtalet. 

  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att den ökande arvodeskostnaden på 

257 523 kronor finansieras genom att ianspråktaga 150 000 kronor ur 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter samt resterande 107 523 

kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter genom 

omdisponering till kommunfullmäktiges anslag. 

 

Mot beslutet reserverade sig: Ulla Berne, Barbro Gustafsson,  

Hans Elvingsson och Kaare Kvist. 

 

I behandlingen av detta ärende deltog ej på grund av jäv: Leif Aronsson, 

Kurt Svensson, Gustav Wennberg och Ann-Louise Svensson. 

 

_____________________  
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KF § 108 

 

KS § 167 

AU § 220 404/2006 

 

Sammansättning av budgetberedningen 

 

Motion från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2006-11-

28, behandlades. 

 

Håkan Sandberg hade föreslagit att till kommunstyrelsens arbetsutskott, i 

verksamhet som budgetberedning, adjungera en ledamot med personlig 

ersättare från de partier eller partigrupper som inte ingår i arbetsutskottet. 

 

Kurt Svensson föreslog att nuvarande sammansättning av budgetberedning 

skall behållas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

och behålla nuvarande sammansättning av budgetberedningen. 

 

Motionen anses härmed vara besvarad. 

______________________ 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ulf Hanstål yrkade bifall till Håkan Sandbergs motion. 

 

Ordförande konstaterade att två förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag 

och Håkan Sandbergs förslag. Proposition ställdes på de båda förslagen, och 

ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 163-164 

 

Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson och Kurt Svensson. 
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forts KF § 108 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att avslå motionen och behålla nuvarande sammansättning av budget-

beredningen. 

 

__________________________ 
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§ 109 191/2007,  201/2007 

 

Inkomna motioner 

 

Ordföranden meddelade att två motioner inkommit: 

 

angående pensionsskuld och finansiella mål, från Håkan Sandberg (m) 

bil ärende 24 a. och 

 

angående införande av ”Teknik College” och lokalt ”Yrkesråd”, från 

Michael Karlsson (s). bil ärende 24 b. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Michael Karlsson meddelar att han drar tillbaka sin tidigare inlämnade  

motion ”Deltagande i teknikcollege” Dnr 182/06. 

 

 

§ 110 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte. 

 

Redogjorde Kjell Kaså för beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund sedan föregående möte. 

 

Gustav Wennberg informerade från senaste möte med Kommunalförbundet 

Fyrbodal och de olika frågor som behandlats där. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

§ 111 

 

Meddelanden 

 

Meddelades att kommunrevisionen den 29 maj 2007 överlämnat en 

revisionsrapport ”Demokrati och service – användning och värdering av 

IT”. Rapporten kommer på fullmäktiges bord efter sedvanlig handläggning. 
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forts § 111 

 

Föredrogs Kammarrättens i Göteborg protokoll, daterat 2007-03-28, enligt 

vilket protokoll  kammarrätten beslutat att ej meddela prövningstillstånd. 

Ärendet gällde överklagande av Länsrättens beslut i ärende om laglighets-

prövning enligt kommunallagen avseende  borgensteckningsavgift. 

 

Informerades om blankett som lagts på bordet till förtroendevalda för 

kontaktuppgifter att användas på kommunens hemsida. 

 

På fråga från ordföranden beslutar fullmäktige att nästa möte, den 20 juni, 

äger rum på stadshuset i Åmål. 

 

  

§ 112 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

_________________ 

 

 


