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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-08-29 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s)  Ann Ottosson (s) x 
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c )   Emil Radanov (c) x  
Ulla-Britt Johansson (c ) x    
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s)  Anders Hedin (s) x  
Mikael Norén (s) x  
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c )  Bengt Hansson (c ) x  
Stellan Andersson (c ) x   
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s) x Sebastian Karlsson (s) x 
Linnéa Christoffersson (s) x Sahar Al Dousari (s) x 
Thomas Fridlund (c )  -----------------------   
Karl-Erik Lundgren (c )  -----------------------  
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c )  -----------------------  
Ann-Louise Svensson (c ) x  
Helena Höög (c )   -----------------------    
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  
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§ 134 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och riktar 
ett särskilt välkommen till Björn Smith och Ulrica Sandzén från Samord- 
ningsförbundet samt lärare Inger Sandin och utvecklingschef Jan-Erik 
Lundin. Ordföranden förklarar därefter sammanträdet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 135 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 136 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Törnell 
och Cecilia Gustafsson. 
 
Justeringen äger rum på stadshuset onsdagen den 5 september 2007, 
kl 14.00. 
 
§ 137 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelar att ärende 3 stryks från dagordningen. 
Till dagens sammanträde har ett medborgarförslag inkommit och detta 
behandlas som ärende 13.  Utsänd dagordning fastställs med denna ändring. 
 
_____________________ 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin informerar om pågående internationella 
projekt. Läraren Inger Sandin redovisar från resa med ungdomar till Tossa de 
Mar i Spanien. Inger Sandin tackar också för det ekonomiska stödet som 
Åmåls kommun givit.  
 
_____________________
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KF § 138 
 
KS § 224 
AU § 323 127/2007 
 
Samordningsförbundet Norra Dalslands årsredovisning 2006 
 
Följande två skrivelser behandlas: 

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2006, 
daterad 2007-01-15 

2. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2006, 
daterad 2007-04-05 

 
Björn Smit och Ulrika Sandzén från Samordningsförbundet Norra Dalsland 
berättar om Samordningsförbundets verksamhet.  
 
Samordningsförbundets resultat för verksamhetsåret är 2 079 581 kronor, trots 
att det budgeterade resultatet är 0 kronor. 
 
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas 
ansvarfrihet för verksamhetsåret 2006, samt att årsredovisningen godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Samordningsförbundet Norra Dalslands årsredovisning och bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2006 vad avser Åmåls kommuns del. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg (m) att 
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredo- 
visningen men inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet då verksamhet inte be- 
drivits enligt förbundsordning och budget.  
 
Håkan Sandberg yrkade även att  kommunstyrelsen vidare skulle besluta 
att arbeta för att outnyttjade anslag används för 2008 års verksamhet så att 
inga nya anslag lämnas för det året. 
 
Christer Törnell (kd) och Michael Karlsson (s) yrkade bifall till arbets- 
utskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs förslag.  
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
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Forts KF § 138 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid behandlingen av detta ärende deltog ej Ewa Arvidsson och 
Anne Sörqvist på grund av jäv. 
 
Michael Karlsson är justeringsman under denna punkt. 
 
___________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ulrica Sandzén och Björn Smith från Samordningsförbundet Norra 
Dalsland redovisar verksamheten.   
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-17
 
Under denna punkt är första vice ordförande Kjell Lindstedt, ordförande. 
 
Håkan Sandberg yrkar att: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2006 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet då 

verksamhet inte bedrivits enligt förbundsordning och budget 
 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt budgetberedningen att inte föreslå nya 
anslag för 2008 till Samordningsförbundet Norra Dalsland då 
outnyttjade anslag från 2005 och 2006 väl täcker ett års normal 
verksamhet.  

 
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att två förslag 
föreligger: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Norra Dalslands 
årsredovisning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2006 vad avser Åmåls 
kommuns del.  
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forts KF § 138 

 
Vid behandlingen av detta ärende deltog ej på grund av jäv:  
Leif Aronsson och Anne Sörqvist. 
 
______________________ 
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KF § 139 
 
KS § 242 
AU § 362 219/2007 
 
Prisbelopp vid direktupphandling 

 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-
05-24 SBN § 62. 

2. Tjänsteskrivelse från ekonom Åke Andersson, ansvarig för 
upphandling, daterad 2007-05-22.  

 
Vid direktupphandling föreligger inte krav på infordrande av skriftliga anbud. 
Direktupphandling för varor och tjänster ställer dock krav på affärsmässighet 
med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Kommunen får för 
närvarande endast genomföras direktupphandling inom dess verksamhet om 
det totala värdet understiger fem prisbasbelopp.  
 
Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. 
 
Ekonom Åke Anderssons föreslår att Åmåls kommun antar fem prisbasbelopp 
som gräns för direktupphandling gällande såväl varor som tjänster.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet 
med föreliggande tjänsteskrivelse, kompletterad med beslut från 
inköpsgruppen Säffle/Dalsland samt SKLs rekommendationer.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigt att besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, att anta fem prisbasbelopp som gräns för 
direktupphandling, kompletterad med beslut från inköpsgruppen 
Säffle/Dalsland samt SKLs rekommendationer. Direktupphandling med fem 
prisbasbelopp ska gälla i hela Åmåls kommuns förvaltningar.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 18-21. 
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forts KF § 139 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktigt beslutar att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag, anta fem prisbasbelopp som gräns för direktupphandling, 
kompletterad med beslut från inköpsgruppen Säffle/Dalsland samt SKLs 
rekommendationer. Direktupphandling med fem prisbasbelopp ska gälla i hela 
Åmåls kommuns förvaltningar.  
 
______________________
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KF § 140 
 
KS § 225 
AU § 324 202/2007 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetsansvarig Catrin Eriksson, daterad 2007-04-
25 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens möte 2007-05-
16 BOU § 93 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Enligt måste ett sådant beslut fattas årligen av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 28-31.
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forts KS § 140 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2:a 
stycket arkivlagen. 
 
______________________
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KF § 141 
 
KS § 240 
AU § 359 202/2007 

 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetsansvarig Catrin Eriksson, daterad       
2007-04-25 

2. Protokollsutdrag från gymnasienämndens möte 2007-05-21 GYMN    
§ 64 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 32-35. 
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forts KF § 141 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få överlämna 
skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2:a 
stycket arkivlagen. 
 
______________________
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KF § 142 
 
KS § 226 
AU § 325 190/2007 
 
Revisionsrapport – Demokrati och service – användning och värdering 
av IT 
 
Revisionsrapport – Demokrati och service – användning och värdering av IT 
från Åmåls kommuns revisorer behandlas. Rapporter inkom till kanslienheten 
2007-05-29. 
 
På uppdrag av kommunrevisionen har PriceWaterhouseCoopers kartlagt och 
analyserat kommunens olika möjligheter att förstärka demokrati och service 
genom användning och värdering av IT. Rapporten lyfter bland annat fram 
utveckling av e-service, dialog på webben, öppet diarium och upptagningar av 
öppna sammanträden på närradion och lokalteve. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunrevisionens synpunkter skall beaktas när nämndernas 
verksamhetsplaner och en ny kommunikationsplan tas fram för Åmåls 
kommun. 
 
Budgetberedningen inför 2008 års budget skall ta hänsyn till eventuella ökade 
kostnader för att kunna förstärka demokrati och service. 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 36-48.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner revisionsrapporten och lägger den till 
handlingarna.  
 
______________________
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KF § 143 
 
KS § 236 
AU § 343 374/2004 
 
Motion angående införande av tvåårig gymnasieskola 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (fp), som inkom till kanslienheten 2004-
10-26 

2. Protokollsutdrag från Gymnasienämndens möte 2007-05-21 § 60 
 
Motionären skriver att ”Åmåls kommun har medvetet satsat på 
gymnasieskolan och bör därför vara en föregångskommun även i detta 
avseende och ansöka om att bedriva försöksverksamhet med tvååriga 
gymnasielinjer […] Med anledning av det som framförts ovan föreslår vi att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram 
en ansökan till regeringen om att få dispens att bedriva tvååriga 
gymnasielinjer.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-12-06 KS § 365 att återremittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden med tilläggsdirektiv innebärande att man 
utreder en tvåårig yrkesförberedande utbildning utanför den egentliga 
gymnasieskolan. 
 
Gymnasienämnden meddelar 2007-05-21 § GYMN § 60 att ”nämnden 
avvaktar gymnasieutredningens förslag på hur yrkesutbildningar ska hanteras 
i Gy09.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i avvaktan 
på gymnasieutredningens förslag på hur yrkesutbildningar ska hanteras i 
Gy09. Kommunfullmäktige ställer sig dock i sak positivt till en tvåårig 
yrkesutbildning.  
 
Med detta anses motionen vara besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
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forts KF § 143 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 49-51.
 
Thomas Olson (fp) tackar för motionssvaret.  
 
Håkan Sandberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i avvaktan på gymnasieutredningens 
förslag på hur yrkesutbildningar ska hanteras i Gy09. Kommunfullmäktige 
ställer sig dock i sak positivt till en tvåårig yrkesutbildning.  
 
Med detta anses motionen vara besvarad. 
 
______________________ 
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KF § 144 
  
KS § 243 
AU § 363           172/2006 
 
Motion angående parkeringsmöjligheter i närheten av Ekbacken 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Motion från Tina Carlsson (v), som inkom till kanslienheten 2006-05-
18 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, 
2007-06-18 SBN § 70 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och 
projekteringsingenjör Lars-Rune Hägg, daterad 2007-05-30.  

 
Motionen föreslår att: 

1. Man vid en utbyggnad av parkeringsplatserna skall bygga gatunätet så 
säkert som möjligt då det i området finns en skola med elever mellan 6 
och 12 år  

2. Farthinder vid infarten till Södra Långgatan från Kungsgatan bör 
byggas 

3. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Södra Långgatan, Skolgatan 
och Västerlånggatan bör införas 

4. Stadsbussens tur kl. 14 ändras så att bussen kommer att svänga in på 
Södra Långgatan från Nybrogatan istället för att passera Södra 
Långgatan på den tid då många barn slutar.  

 
Förvaltningschefen och projekteringsingenjören skriver att det åvilar 
fastighetsägaren att lösa behovet av parkeringsplatser vid Ekbacken. 
Kommunen har vidtagit åtgärder i form av tidsreglering av parkeringsplatser, 
parkeringsövervakning och utbyggnad av en tillfällig parkeringsplats vid 
Ekbacken. Beträffande motionens andra punkt har ett farthinder vid Södra 
Långgatan från Kungsgatan ingen fartdämpande effekt då hastigheten redan är 
låg, vid 90 graders svängen in mot gatan. Gällande motionens tredje punkt så 
torde inte trafiksäkerheten förbättras med en hastighetsbegränsning till 30 
km/tim eftersom gatunätets längder och bredder inte inbjuder till en hög 
hastighet. Gällande motionens fjärde punkt menar skribenten att bussens 
svängning från Södra Långgatan till Västerlånggatan inte är mindre farlig än 
att bussen passerar Södra skolan.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i enlighet 
med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden samt förvaltningschefen och 
projekteringsingenjören skrivelse.  
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forts KF § 144 
 
Med detta anses motionen vara besvarad.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 52-56.
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden samt förvaltningschefen och 
projekteringsingenjören skrivelse.  
 
______________________ 
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KF § 145 
 
KS § 244 
AU § 364 18/2006 
 
Medborgarförslag: Parkeringsplatser med motorvärmare på hamnplan 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Solveig Jansson, Låbyn 210, 662 91 Åmål, 
som inkom till kanslienheten 2006-06-10 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-
06-18 SBN § 68 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och 
projekteringsingenjör Lars-Rune Hägg daterad 2007-06-12 

 
Solveig Jansson föreslår att parkeringsplatser med motorvärmare inrättas på 
Hamnplan för en låg hyra, till exempel 400 kronor per år. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på dess sammanträde 
2007-05-15, Au § 260 och beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förvaltningschefen och projekteringsingenjören skriver: 

• I detaljplanen för Norra Hamnplan framgår att parkeringsområdet är 
mark som är avsedd till gata, parkeringsplats eller grönområde så 
kallad allmän plats avsedd för allmänheten.  

• I plan- och bygglagen SFS 1987:10, kap. 6 § 26 framgår att marken 
skall användas till sitt ändamål enligt detaljplanen.  

• I trafikförfattningens 10 kap. § 2 framgår att parkeringsplatser endast 
kan reserveras till vissa trafikantgrupper, vissa fordonsslag, fordon 
med last av viss beskaffenhet eller för att underlätta för dem som bor i 
ett visst område att parkera inom detta område.  

 
Inget utrymme ges i lagtexten till att reservera eller hyra ut parkeringsplatser 
på allmän plats enligt ovan nämnda lagrum.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, avslå medborgarförslaget.  
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
______________________ 
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forts KF § 145 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till föreliggande handlingar i ärendet, bil 57-62.  
 
Thomas Olson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag, avslå medborgarförslaget.  
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
______________________ 
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§ 146 
 
Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden  
 
Birgitta Johansson föreslår kommunfullmäktige att utse  
Denny Hoffman (s) , Bondevägen 3B, 662 98 TÖSSE, tel 0532-71591, som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Myrström (s) för 
återstoden av innevarande mandatperiod.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Denny Hoffman (s) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 
 
§ 147 
 
Fyllnadsval som ersättare i bygg- och miljönämnden 
 
Birgitta Johansson föreslår kommunfullmäktige att utse Olle Eriksson (s), 
Tydjebyn 513 Tybybäcken, 662 98 TÖSSE, tel 0532-20344, som ersättare i 
bygg- och miljönämnden efter Madeleine Myrström Kamb (s) för återstoden 
av innevarande mandatperiod.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Eriksson som ersättare i bygg- och 
miljönämnden 
 
§ 148 
 
Val av ersättare i parlamentarisk grupp 
 
Ett förslag har inkommit om ersättare för kd i parlamentarisk grupp 
(handikappolitiskt program). Lillemor Hårdstedt (kd), Patrongatan 11, 662 34 
ÅMÅL, föreslås till ersättare i parlamentarisk grupp (handikappolitiskt 
program). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lillemor Hårdstedt (kd) som ersättare i 
parlamentarisk grupp (handikappolitiskt program). 
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§ 149 236/2007 
 
Inkommet medborgarförslag 
 
Sven-Ove Bill och Ulf Lekberg har inkommit med ett medborgarförslag 
angående sanitär olägenhet.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommun- 
styrelsen för beredning.  
 
§ 150 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Redogjorde Gustav Wennberg för beslut och åtgärder inom 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund sedan föregående möte. 
 
Gustav Wennberg informerade också från senaste möte med 
Kommunalförbundet Fyrbodal och de olika frågor som behandlats där. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 151 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 4 juli 2007 till och med den 31 oktober 2010. Ny ersättare 
är Anette Andersson (s) istället för Madeleine Myrström Kamb (s).  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 4 juli 2007 till och med den 31 oktober 2010. Ny ersättare 
är Sebastian Karlsson (s) istället för Sebastian Myrström (s). 
 
Revisorerna översänder revisionsrapporten ”Hantering av Egna medel” i 
Åmåls kommun för kännedom till kommunfullmäktige. Rapporten är tillställd 
vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun. Revisionsrapporten kommer att 
hanteras av kommunstyrelsen i Åmåls kommun.  
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§ 152 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
_________________ 
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