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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-06-20 

 
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 )  Sven Callenberg (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)  Ann Ottosson (s) x 
Joakim Karlsson (s) x  
Linnéa Christoffersson (s) x   
Thomas Fridlund (c ) x    
Karl-Erik Lundgren (c ) x   
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd)  ---------------------  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c ) x  
Ann-Louise Svensson (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 
 2007-06-20 3 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

§ 112 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde samt 
förklarade detsamma öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 113 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 114 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Fridlund 
och Tina Carlson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 27 juni 2007 
kl 14.00. 
 
§ 115 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelade att två avsägelser  hade inkommit och frågade om 
dessa kunde behandlas vid dagens sammanträde.  
 
Fullmäktige medgav detta och behandlas avsägelserna som ärende 15 och 16. 
 
Inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller frågor hade in- 
kommit och utgår därför denna punkt. Några meddelanden fanns inte heller 
till dagens möte och utgick även denna punkt. 
 
Utsänd dagordning fastställdes med denna justering. 
 
____________________  
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KF § 116 
 
KS § 222 
AU § 321 118/2007 
 
Budgetprocess och budgetramar inför år 2008 
 
Ekonom Johan Andersson presenterar förslag till budgetramar för 2008 års 
budget, framtaget i samarbete med den politiska majoriteten. Förslaget inkom 
till kanslienheten 2007-06-12. 
 
Detta innebär följande ramar (i miljoner kronor): 
 
Nämnd  2008 2009 2010 
 
Kommunfullmäktige mm 1 951  2 000 2 051 
Kommunstyrelsen  57 612  59 267 60 974 
Bygg- och miljönämnden 1 539  1 611 1 685 
Kulturnämnden  11 028 11 361 11 704 
Samhällsbyggnadsnämnden 46 254 48 210 50 244 
Barn- och utbildningsnämnden 178 509 182 593 188 619 
Gymnasienämnden  60 094 62 524 65 024 
Vård- och omsorgsnämnden 233 084 241 221 249 640 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag 
till budgetramar. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Sandberg (m) 

1. bifall till arbetsutskottets förslag 
2. att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att anta 

följande budgetramar för investeringsbudgeten 2008-2010 (i 
miljoner kronor) : 
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Forts KF § 116 
Forts KS § 222 

 
Nämnd 2007 2008 2009 2010 
 
Kommunstyrelse 2 758 2 200  2 500 2 600 
Bygg- och miljönämnd 0 0  0 0 
Kulturnämnden 328 330 340 350 
Samhällsbyggnadsnämnd 23 900 25 520 25 860 27 150 
(inkl. gemensamt kansli)  
Barn- och utbildningsnämnd 3 453 3 400 3400 3 000 
(inkl. gemensamt kansli)  
Gymnasienämnden 2 961 3 100 3 200 3 300 
Vård- och omsorgsnämnd 2 600 2 500 2 900 3 000 
 
Total investeringsvolym 36 000 37 100 38 200 39 400 
 
Budget 2007 är omfördelad från gammal till ny nämndorganisation. Total 
budgetram är varje år uppräknad med 3 %. Barn- och utbildning behåller 
större delen av investeringsramen under 2008 och 2009 när grundskolan 
omstruktureras. För 2010 anses investeringsbehoven på grund av 
omstrukturering uppfyllda. Kulturnämnden ges investeringsram som höjts 
på grund av kulturskolan. Samhällsbyggnadsnämnden ges tillgängligt 
utrymme upp till total ram för respektive år. I förhållande till 2007 har 
vissa stora investeringar avslutats vilket ger nämnden stora möjligheter 
att välja investeringsobjekt. Vård- och omsorgsnämnden ges en stram 
ram för 2008 men på grund av ökade äldregrupper ökar ramarna för 2009 
och 2010. 

 
Gustav Wennberg (s) yrkar att: 

• Vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 1,5 miljoner kronor i 
bekämpande av ungdomsarbetslösheten, och 1,3 miljoner kronor till 
upphöjning av tjänstgöringsgrader för vårdanställda i Åmåls Kommun. 
Vård- och omsorgsnämndens nya ram: 235 884 miljoner kronor. 

• Endast 1,5 miljoner kronor avsätts extra till pensionsskulden istället 
för 5 miljoner kronor. 

• Man avsätter 2,2 miljoner kronor till ett sysselsättningspaket, som 
skall rikta sig på att bekämpa arbetslösheten. Av dessa 2,2 miljoner 
kronor föreslås redan nu att vuxenutbildningen tillförs 700 000 kronor 
i kompensation för den neddragning som gjorts på vuxenutbildningen. 
Nu ram för kommunstyrelsen: 59 812 miljoner kronor.  
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Forts KF § 116 
 
Forts KS § 222 
 
Socialdemokraterna återkommer eventuellt under höstens budgetarbete 
med korrigeringar av budgetramar för styrelser och nämnder, med 
anledning av att det är omöjligt i dagsläget att veta hur hårt regerings 
höstproposition kommer att slå mot den kommunala verksamheten. Det 
andra orosmomentet är den höga långtidsarbetslösheten som påverkar 
kommunens ekonomi på sikt. 

 
Kurt Svensson (c) yrkar: 

att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram ett underlag 
utvisande de verksamheter kommunen har som inte är lagstadgade med 
tillhörande konto och för 2007 tilldelade budgetmedel till höstens 
budgetarbete. 

 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag till budgetramar föreligger, dels 
arbetsutskottets förslag och dels Gustav Wennbergs (s) yrkande, samt ett 
tilläggsyrkande från Håkan Sandberg (m). Ordföranden ställer proposition på 
arbetsutskottets förslag och Gustav Wennbergs (s) yrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Sandbergs (m) tilläggsyrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. 
 
Ordföranden konstaterar att ett yrkande från Kurt Svensson (c) föreligger och 
ställer proposition på detta. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutat att godkänna yrkandet. 
 
 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) göra följande protokollsanteckning: 

Det är otillfredställande när handlingar tillhandahålls tio minuter före 
mötet. Vi har därför inte kunnat ta ställning till faktauppgifter som 
beslutat grundats på. 
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forts KF § 116 
 
forts KS § 222 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag 
till budgetramar. Detta innebär följande ramar (i miljoner kronor): 
 
Nämnd  2008 2009 2010 
 
Kommunfullmäktige mm 1 951  2 000 2 051 
Kommunstyrelsen  57 612  59 267 60 974 
Bygg- och miljönämnden 1 539  1 611 1 685 
Kulturnämnden  11 028 11 361 11 704 
Samhällsbyggnadsnämnden 46 254 48 210 50 244 
Barn- och utbildningsnämnden 178 509 182 593 188 619 
Gymnasienämnden  60 094 62 524 65 024 
Vård- och omsorgsnämnden 233 084 241 221 249 640 
 
  
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Birgitta Johansson (s) och Kjell 
Lindstedt (s) reserverar sig mot beslutet om budgetramar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att till höstens 
budgetarbete ta fram ett underlag utvisande de verksamheter som kommunen 
har som inte är lagstadgade med tillhörande konto och för 2007 tilldelade 
budgetmedel. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1a - l. 
 
Kurt Svensson och  Håkan Sandberg yrkade bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Gustav Wennberg yrkade enligt sitt förslag i kommunstyrelsen inne- 
bärande: 
 

• Vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 1,5 miljoner kronor i 
bekämpande av ungdomsarbetslösheten, och 1,3 miljoner kronor till 
upphöjning av tjänstgöringsgrader för vårdanställda i Åmåls Kommun. 
Vård- och omsorgsnämndens nya ram: 235 884 miljoner kronor. 
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 forts KF § 116 
 

• Endast 1,5 miljoner kronor avsätts extra till pensionsskulden istället 
för 5 miljoner kronor. 

• Man avsätter 2,2 miljoner kronor till ett sysselsättningspaket, som 
skall rikta sig på att bekämpa arbetslösheten. Av dessa 2,2 miljoner 
kronor föreslås redan nu att vuxenutbildningen tillförs 700 000 kronor 
i kompensation för den neddragning som gjorts på vuxenutbildningen. 
Ny ram för kommunstyrelsen: 59 812 miljoner kronor.  

  
  
 Thomas Olson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Gustav Wennberg, Michael Karlsson. 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Birgitta Johansson och Kurt Svensson. 
 
Anne Sörqvist yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olson. 
 
Ewa Arvidsson yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Lisbeth Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Lindstedt yrkade bifall till Gustav Wennbergs förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Gustav Wennbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”, den som bifaller 
Gustav Wennbergs förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avgavs 19 Ja-röster och 11 Nej-röster. 
Christer Törnell var frånvarande. 
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forts KF § 116 
 
Ja-rösterna avgavs av: Kurt Svensson, Sven Callenberg, Kjell Kaså, 
Sven Martinsson, Lisbeth Karlsson, Stellan Andersson, Thomas Fridlund, 
Karl-Erik Lundgren, Anne Sörqvist, Thomas Olson, Leif Larsson,  
Ann-Louise Svensson, Bengt Wallin, Tina Carlson, Håkan Sandberg, 
Barbro Gustafsson, Ulla Berne, Kerstin Edvinsson och Leif Aronsson. 
 
Nej-rösterna avgavs av: Ewa Arvidsson, Birgitta  Johansson, Gustav 
Wennberg, Michael Karlsson, Laila Andrén, Mikael Norén, Ann Ottosson, 
Joakim Karlsson, Linnea Christofersson, Birgit Karlsson och Kjell Lindstedt. 
 
Ordföranden medgav Gustav Wennberg följande protokollsanteckning: 
 
”Vi socialdemokrater återkommer under höstens budgetarbete med korri-
geringar av budgetramarna med anledning av att det är omöjligt i dagsläget att 
veta hur hårt Regeringens  höstproposition kommer att slå mot den 
kommunala verksamheten. 
 
Ett orosmoment är också hur den höga långtidsarbetslösheten påverkar 
kommunens ekonomi på sikt. Vi vill även invänta kommunchefens uppdrag 
angående icke lagstadgade verksamheter i kommunalregi.” 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga budgetramar för 2008-2010 enligt 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: (i miljoner kr) 
 
Nämnd  2008 2009 2010 
 
Kommunfullmäktige mm 1 951  2 000 2 051 
Kommunstyrelsen  57 612  59 267 60 974 
Bygg- och miljönämnden 1 539  1 611 1 685 
Kulturnämnden  11 028 11 361 11 704 
Samhällsbyggnadsnämnden 46 254 48 210 50 244 
Barn- och utbildningsnämnden 178 509 182 593 188 619 
Gymnasienämnden  60 094 62 524 65 024 
Vård- och omsorgsnämnden 233 084 241 221 249 640 
 
 
Mot beslutet reserverade sig: Ewa Arvidsson, Birgitta  Johansson, Gustav 
Wennberg, Michael Karlsson, Laila Andrén, Mikael Norén, Ann Ottosson, 
Joakim Karlsson, Linnea Christofersson, Kjell Lindstedt och Birgit Karlsson. 
 
____________________ 
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KF § 117 
 
KS § 183 
AU § 243 164/2007 
 
Ombudgetering inom investeringsbudgeten för omläggning av tak vid 
brandstationen 
 
Skrivelse från ställföreträdande räddningschef Tommy Kihlberg, daterad 
2007-04-24, behandlas. 
 
Räddningstjänsten ansökte år 2006 i investeringsbudgeten om pengar för 
omläggning om tak till vagnhallen vid brandstationen och beviljades ett 
anslag på 270 000 kronor i 2007 års budget. Då tre offerter inkommit 
beräknas kostnaden för omläggningen av taket bli 350 000 kronor, istället för 
270 000 kronor. 
 
Den ställföreträdande räddningschefen föreslår därför en ombudgetering av 
mellanskillnaden på 80 000 kronor från ansvar 215, verksamhet 2812, projekt 
9212 till ansvar 215, verksamhet 2813, projekt 9412. Anledningen till att 
pengarna kan tas från projekt 2912 är att larmutrustning upphandlades till ett 
billigare pris än beräknat 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 80 000 kronor i 
investeringsbudgeten från ansvar 215, verksamhet 2812, projekt 9212 till 
ansvar 215, verksamhet 2813, projekt 9412. 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun- 
fullmäktige att omfördela 80 000 kronor i investeringsbudgeten från ansvar 
215, verksamhet 2812, projekt 9212 till ansvar 215, verksamhet 2813, projekt 
9412. 
____________________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 2-3. 
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forts KF § 117 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 80.000 kronor i investerings-
budgeten från ansvar 215, verksamhet 2812, projekt 9212 till ansvar 215, 
verksamhet 2813, projekt 9412. 
 
________________________ 
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KF § 118 
 
KS § 193 
AU § 253 114/2007 
 
Försäljning av mark – Åmåls Nygård 1:58 
 
Följande tre skrivelser behandlas: 

1. Skrivelse från Mattias Grönlund, Åmåls Måleri AB, som inkom till 
kanslienheten 2007-03-16 

2. Skrivelse från fastighetsingenjör Lennart Karlsson, daterad 2007-05-
04 

3. Förslag till köpeavtal, daterat 2007-04-27. 
 
Mattias Grönlund, Åmåls Måleri AB, vill köpa fastigheten Nygård 1:51 och 
önskar tillträde snarast för en eventuell byggstart under 2007. 
 
Fastighetsingenjören föreslår att kommunstyrelsen säljer Åmåls Nygård 1:51 
till Åmåls Måleri AB. Bolaget kan genom köpet planera för en rationellare 
verksamhet på orten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Åmåls Nygård 1:51 
till Åmåls Måleri AB i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Åmåls Nygård 1:58 
till Åmåls Måleri AB i enlighet med köpeavtalet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-7 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att försälja Åmåls Nygård 1:58 till Åmåls 
Måleri AB, Åmål, till ett pris av 5.222 kronor, och i övrigt enligt upprättat 
förslag till köpeavtal. 
 
___________________
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KF § 119 
 
KS § 201 
AU § 296 200/2007 
 
Köp av fastigheten Åmål 7:4 från Banverket 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson och 
fastighetsingenjör Lennart Karlsson, daterad 2007-05-23. 

2. Förslag till köpeavtal, daterat 2007-05-24 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redogör för ärendet. 
 
Åmåls kommun har fått en förfrågan från Banverket om intresse för att köpa 
del av fastigheten Åmål 7:4. Enligt kommunens översiktsplan så berörs den 
norra delen av området av en planerad inre förbifart för centrum. Övrig mark 
utgörs av mark för järnvägsändamål och kommunikationer. Området, som 
ligger mycket centralt, är i stort behov av uppstädning samt renovering av 
byggnader. 
 
Planeringsingenjören och fastighetsingenjören föreslår därför att 
kommunfullmäktige tecknar avtal med Banverket om köp av cirka 6 360 m2 
av Åmål 7:4 att föras till fastigheten Åmåls 7:1. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från planeringsingenjören och 
fastighetsingenjören att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal med 
Banverket om köp av cirka 6 360 m2 av Åmål 7:4 att föras till fastigheten 
Åmåls 7:1. 
 
Kostnaden finansieras ur kommunens rörelsekapital.  
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om vidareförsäljning av cirka 
3 200 m2 av den aktuella marken till Taxi Åmål AB. 
______________________  
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Sandberg (s) bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
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forts KF § 119 
forts KS § 201 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från 
planeringsingenjören och fastighetsingenjören att föreslå kommunfullmäktige 
att teckna avtal med Banverket om köp av cirka 6 360 m2 av Åmål 7:4 att 
föras till fastigheten Åmåls 7:1. 
 
Kostnaden finansieras ur kommunens rörelsekapital.  
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om vidareförsäljning av cirka 
3 200 m2 av den aktuella marken till Taxi Åmål AB. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 8-13. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med Banverket om köp av 
cirka 6.360 m2 av Åmål 7:4, till ett pris av 250.000 kronor,  att föras till 
fastigheten Åmåls 7:1. 
 
Kostnaden för förvärvet finansieras ur kommunens rörelsekapital. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om vidareförsäljning av cirka 
3 200 m2 av den aktuella marken till Taxi Åmål AB. 
 
_______________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-06-20 15 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 120 
 
KS § 202 
AU § 297 200/2007 
 
Försäljning av del av fastigheten Åmål 7:1 till Taxi Åmål AB 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson och 
fastighetsingenjör Lennart Karlsson, daterad 2007-05-23. 

2. Förslag till avtal om fastighetsreglering mm, som inkom till 
kanslienheten 2007- 05-04 

 
Planeringsingenjör Olle Andersson redogör för ärendet. 
 
Taxi Åmål AB har framfört önskemål att köpa den del av fastigheten Åmål 
7:1 som inte är reserverad för en eventuell framtida förbifart för centrum. Taxi 
avser att iordningställa den nuvarande garagelängan till centra för taxi- och 
skolskjutsfordon. 
 
Planeringsingenjören och fastighetsingenjören föreslår därför att 
kommunfullmäktige säljer cirka 3 200 m2 av fastigheten Åmål 7:1 till Taxi 
Åmål AB enligt det föreslagna köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från planeringsingenjören och 
fastighetsingenjören att föreslå kommunfullmäktige att sälja cirka 3 200 m2 av 
fastigheten Åmål 7:1 till Taxi Åmål AB enligt det föreslagna köpeavtalet. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om att teckna avtal med 
Banverket om köp av cirka 6 360 m2 av Åmål 7:4 att föras till fastigheten 
Åmåls 7:1. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från 
planeringsingenjören och fastighetsingenjören att föreslå kommunfullmäktige 
att sälja cirka 3 200 m2 av fastigheten Åmål 7:1 till Taxi Åmål AB enligt det 
föreslagna köpeavtalet. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om att teckna avtal med 
Banverket om köp av cirka 6 360 m2 av Åmål 7:4 att föras till fastigheten 
Åmåls 7:1. 
______________________ 
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forts KF § 120 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet., bil 14-18 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att försälja cirka 3.160 m2 av fastigheten 
Åmål 7:1 till Taxi Åmål AB, till ett pris av 230.000 kronor, och i övrigt 
enligt upprättat köpeavtal. 
 
Beslutet fattas under förutsättning att beslut tas om att teckna avtal med 
Banverket om köp av cirka 6 360 m2 av Åmål 7:4 att föras till fastigheten 
Åmåls 7:1. 
 
__________________
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KF § 121 
 
KS § 203 
AU § 298 199/2007 
 
Försäljning av Åmåls-Hannebol 1:1 samt Åmål 4:1 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från fastighetsingenjör Lennart Karlsson, daterad 2007-05-
23 

2. Förslag till köpeavtal, daterat 2007-05-23 
 

Peter Stenbergs Bil i Åmål AB vill köpa mark på Åmåls-Hannebol 1:1 och 
Åmål 4:1 för att kunna bygga en bilvårdsanläggning. Genom markköpet kan 
bolaget planera för en mer rationell verksamhet på orten. 
 
Fastighetsingenjören föreslår därför att kommunstyrelsen säljer totalt cirka 
14 500 m2 av fastigheterna Åmåls-Hannebol 1:1 samt Åmåls 4:1 enligt det 
föreslagna köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt fastighetsingenjörens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att sälja totalt cirka 14 500 m2 av fastigheterna Åmåls-
Hannebol 1:1 samt Åmåls 4:1 enligt det föreslagna köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt 
fastighetsingenjörens förslag att föreslå kommunfullmäktige att sälja totalt 
cirka 14 500 m2 av fastigheterna Åmåls-Hannebol 1:1 samt Åmåls 4:1 enligt 
det föreslagna köpeavtalet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 19-23. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar försälja totalt cirka 14.500 m2 av fastigheterna 
Åmåls-Hannebol 1:1 och Åmåls 4:1 till Peter Stenberg Bil i Åmål AB, till ett 
pris av 435.000 kronor, samt i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal. 
 
_____________________ 
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KF § 122 
 
KS § 223 280/2005 
AU § 322  
 
Hävande av villkor enligt köpebrev, del av Höganäs 1:1, Skanska 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjör Lennart Karlsson, daterad 
2007-06-11 

2. Förslag till intyg angående köpebrev, del av Höganäs 1:1, daterad 
2007-06-11 

 
Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, anhåller om att kommunen häver 
villkoren i köpebrevet. I dagsläget har bolaget vilande lagfart.  
 
I förslag till intyg står ”Åmåls kommun intygar härmed att Skanska Mark och 
Exploatering Bygg AB, organisationsnummer 556668-2794, Solna, har 
uppfyllt det redovisade försäljningskravet och påbörjat exploateringen inom 
12 månader som villkorats i köpebrevet, daterat 2006-11-15, och häver 
härmed rätten att återtaga fastigheten.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige häver rätten att återtaga 
del av fastigheten Höganäs 1:1. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige häver rätten att återtaga del av fastigheten Höganäs 1:1. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 24 a-c 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att häva villkoret i köpebrevet,  innebärande 
rätten att återtaga del av fastigheten Höganäs 1:1. 
 
_____________________ 
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KF § 123 
 
KS § 199 
AU § 278 309/2005 
 
Detaljplan Falken 5 
 
Utställningsutlåtande över detaljplan för Falken 5 från planingenjör Laila 
Nilsson, daterad 2007-04-25, behandlas.  
 
Planförslaget för Falken 5, Åmåls kommun har varit utställt för granskning 
enligt Plan och bygglagen 5:23 mellan 2007-03-26 och 2007-04-23. 
Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Vägverket, 
Vattenfall, Lantmäterimyndigheten, Kommunstyrelsen, Föreningen 
Fastighetsägarna och Handikapprådet.  
 
Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden 2007-04-26, BMN § 51.  
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar planen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 25-41. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med bygg- och miljönämndens 
förslag 2007-04-26, BMN § 51, att antaga förslaget till detaljplan för 
Falken 5. 
 
________________________
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KF § 124 
KS § 185 
AU § 245 409/2004 
 
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn 
 
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-16, SBN § 50 
behandlas. Nämnden redogör för följande: 
 
”Kommunfullmäktige fastställde 2007-02-28, KF § 32, Lokala ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn att tillämpas från 1 mars 2007. 
 
Enligt reglerna har beslutet tillställts Länsstyrelsens rättsenhet för kännedom. 
Länsstyrelsens rättsenhet har därefter till samhällsbyggnadskansliet, via s k 
underhandskontakt, lämnat synpunkter på beslutet och därmed även medgivit 
förlängd handläggningstid t o m 15 maj för reviderat beslut i ärendet. 
 
Synpunkterna avser § 11 som ursprungligen lyder: 
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidtaga 
andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen och 
säkerheten i hamnen. 
Då hamnmyndigheten beordrar förhalningar, förflyttningar eller 
förändringar av fartygets förtöjningar, skall befälhavaren eller hans 
ställföreträdare på fartyget genast åtlyda sådan order. Om inte sådan 
beordran åtlyds äger hamnmyndigheten rätt att lossgöra fartyget och utföra 
förflyttningen på fartygets bekostnad. 
 
Enligt Länsstyrelsen finns åtgärder enligt den kursiverade texten redan 
reglerade i annan ordningslag, varför de två sista meningarna i protokolls- 
punktens text skall strykas. ” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att de två sista meningarna i § 11 stryks 
och att revideringen tillställs kommunfullmäktige för fastställande.  
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade lokala 
ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta reviderade lokala ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-06-20 21 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 124 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 42-43. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade lokala ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn med den ändring i texten i § 11 
som föreslagits av samhällsbyggnadsnämnden 
______________________ 
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KF § 125 
 
KS § 204 
AU § 299 135/2007 
 
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden, som inkom till 
kanslienheten 2007-05-21, behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2007-05-02, SBNs AU § 
30, att godkänna dokumentet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen 
för samhällsbyggnadsnämnden 2007. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen för 
samhällsbyggnadsnämnden 2007. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 44-85. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne och Thomas Olson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  antaga  verksamhetsplan för samhälls-
byggnadsnämnden för 2007. 
 
_____________________ 
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KF § 126 
 
KS § 186 
AU § 246 176/2007 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund 2006 
 
Årsredovisning 2006 för Dalslandskommunernas kommunalförbund, daterad 
2007-04-20, behandlas. 
 
2006 års resultat är 3 125 000 kronor och det egna kapitalet är 1 604 000 
kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun- 
fullmäktige att godkänna årsredovisningen för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2006. 
 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Kjell Kaså (c) och Ewa Arvidsson 
(s) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
 
Under denna punkt är Kjell Lindstedt (s) ordförande.  
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 86-106. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
Mötet ajourneras under tiden 19.45 – 19.50. 
 
Håkan Sandberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 126 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Dalslands- 
kommunernas kommunalförbund för år 2006. 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för Åmåls kommunfull- 
mäktiges representanter i direktionen för Dalslandskommunernas kom- 
munalförbund avseende 2006 års verksamhet. 
 
Vid behandlingen av detta ärende deltog ej på grund av jäv:  
Kurt Svensson, Gustav Wennberg, Kjell Kaså och Ewa Arvidsson. 
 
_____________________ 
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KF § 127 
 
KS § 200 
AU § 279 239/2006 
 
Upphörande av vänortssamarbete med Grenaa kommune 
 
Skrivelse från Grenaa kommune, daterad 2007-05-10, behandlas. 
 
Grenaa kommune i Danmark blev 2007-01-01 sammanslagen med ett antal 
andra kommuner. Den sammanslagna kommunen har nu 16 stycken vänorter 
och anser att detta blir för många. På grund av detta måste nu tyvärr 
vänortssamarbetet med Åmåls kommun upphöra. Grenaa tackar för många års 
gott samarbete och önskar lycka till i framtiden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 107-108. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
____________________
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KF § 128 
 
KS § 184 
AU § 244 148/2007 
 
Motion angående det handikappolitiska programmet. 
 
Motion från Håkan Sandberg (m) och Barbro Gustafsson (m), daterad 2007-
04-13 behandlades. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-25, KF § 78, att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen ger följande tre förslag angående det handikappolitiska 
programmet: 
 

1. Att remissarbetet avbryts 
2. 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. 

3. Att en sådan grupp ges rättighet att anlita utomstående expertis såväl 
som den kunskap som finns i den kommunala organisationen. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Istället föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att utse en 
parlamentarisk grupp som ansvarar för framtagande av handikappolitiskt 
program. 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. 
 
Med detta anses motionen vara besvarad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun- 
fullmäktige att avslå motionen. 
 
Istället föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att utse en parlamen-
tarisk grupp som ansvarar för framtagande av handikappolitiskt program.  
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Forts KF § 128 
forts KS § 184 
 
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. 
 
Med detta anses motionen vara besvarad. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 109-111 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Kurt Svensson. 
 
Håkan Sandberg yrkar att sista meningen stryks på sidan 109 i handlingarna: 
”Kommunfullmäktige beslutar också att det påbörjade remissarbetet angående 
det handikappolitiska programmet skall fortsätta.” 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, samt med den 
ändring som föreslagits av Håkan Sandberg. 
 
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 
 
_________________
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KF § 129 
KS § 205 
AU § 300 251/2004 
 
Motion angående betalningsvillkor för omsorgsfakturor 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m), som inkom till kanslienheten 2004-
06-23 

2. Skrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2004-09-02 
 
Ekonomichefen redogör för ärendet. 
 
Motionen föreslår att: 

1. Betalningsvillkoren för kommunens fakturor skall vara 30 dagar netto 
2. Påminnelseavgift ej skall utgå vid påminnelse inom betalningsfristen 
3. Vårdförvaltningen omgående skall anpassa ränte- och kravrutiner till 

gällande lag 
 
Ekonomichefen skriver att ”kommunens antagna rutiner anger att 
betalningsvillkoren skall vara 30 dagar från sista dagen i respektive månad då 
tjänsterna utförts. Jag anser att kommunens antagna regler för debiterig, av 
äldreomsorgsavgifter, skall gälla även i fortsättningen. Om det visar sig att 
motionären har rätt genom att hänvisa till räntelagen vad gäller 
påminnelseavgift, ränte- och kravrutiner skall kommunen givetvis ändra 
nuvarande rutiner till gällande lagstiftning.” 
 
Arbetsutskottet beslutade 2006-09-19, AU § 423, att avvakta med 
motionssvaret med hänvisning till pågående utredning.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionens punkt 
1, men att avslå motionens punkter 2 och 3, eftersom dessa punkter redan idag 
tillgodoses av förvaltningens rutiner. 
Därmed anses motionen vara besvarad.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionens punkt 1, men att avslå motionens 
punkter 2 och 3, eftersom dessa punkter redan idag tillgodoses av 
förvaltningens rutiner. 
Därmed anses motionen vara besvarad. 
______________________ 
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forts KF § 129 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 112-115. 
 
Kurt Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Sandberg tackade för motionssvaret. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att 
tillstyrka motionens punkt 1, men att avslå motionens punkter 2 och 3, 
eftersom dessa redan idag tillgodoses av förvaltningens rutiner. 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att kommunstyrelsens förslag utgör svar 
på motionen. 
 
_____________________ 
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§ 130 216/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i bygg- och miljönämnden 
 
Madeleine Myrström Kamb (s) hade i skrivelse av den 18 juni 2007 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare 
i bygg- och miljönämnden. 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Madeleine Myrström Kambs anhållan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
§ 131 217/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Sebastian Myrström  (s) hade i skrivelse av den 18 juni 2007 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Sebastian Myrströms  anhållan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
§ 132 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Redogjorde  Kurt Svensson för beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet 
Fyrbodal sedan föregående möte. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg informerade från senaste möte med 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund och de olika frågor som be- 
handlats där. 
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forts § 132 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 133 
 
Avslutning 
 
Ordföranden tillönskade alla en trevlig sommar och förklarade samman- 
trädet avslutat. 
 
1:e vice ordföranden tackade ordföranden och tillönskade honom och 
hans familj en trevlig sommar. 
 
______________________ 
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