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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-09-26 

 
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 )  Anelia Dotcheva (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 )  Bengt Hansson (c ) x  
Cecilia Gustafsson (s) x 
Joakim Karlsson (s) x  
Linnéa Christoffersson (s)  Ann Ottosson (s) x  
Thomas Fridlund (c ) x    
Karl-Erik Lundgren (c ) x   
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c ) x  
Ann-Louise Svensson (c ) x  
Helena Höög (c )    Sven Callenberg (c ) x   
Tina Carlson (v)  ---------------   
Håkan Sandberg (m)  x  till kl 20.40 tom § 161, ärende 5   
Barbro Gustafsson (m)  x  till kl 20.40 tom § 161, ärende 5        
Ulla Berne (m)    Barbro Spjuth (m) x 
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 153 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och riktade ett 
särskilt välkommen till klasserna 9 B och G från Kristinebergskolan samt 
förklarade därefter sammanträdet  öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 154 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 155 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl-Erik Lundgren 
och Birgit Karlsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 3 oktober 2007, 
kl 14.00. 
 
§ 156 
 
Dagordning 
  
Ordföranden meddelade att presidiet i kommunfullmäktige innan mötet 
mottagit en skrivelse och protestlista från Mo-Berga Föräldraförening och 
frågade fullmäktige om presidiet kunde överlämna denna till kommun- 
styrelsens ordförande för vidare hantering. 
 
Kommunfullmäktige godkände denna åtgärd. 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och behandlas denna 
under punkt 8. 
 
Ordföranden meddelade vidare att under ärende 1 medverkar ekonomi- 
chef Roy Björck och revisionens ordförande Jens Karlsson. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
__________ 
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KF § 157 
 
KS § 280 
 
AU § 413 300/2007 
 
Delårsredovisning 
 
Åmåls kommuns delårsredovisning, som inkom till kanslienheten 2007-08-30, 
behandlas. 
 
Det redovisade delårsresultatet för perioden 2007-01-01 till 2007-06-30 kan 
sammanfattas på följande vis: 
 

• Nettokostnaderna i de olika förvaltningarna visar överskott i 
förhållande till budget med 100 000 kronor.  

• Finansförvaltningens resultat visar på ett underskott på 3 miljoner 
kronor. 

• Kommunen uppfyller tre av de sju finansiella mål som kommunen har 
antagit.  

• Kommunen har ett positivt finansnetto på 1,1 miljoner kronor. 
• Ingen nyupplåning har skett till investeringar. 
• Resultaträkningen visar ett underskott på 3 miljoner kronor. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör ekonomichef Roy Björck för 
delårsredovisningen. 
 
Håkan Sandberg (m) yrkar att: 
”Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsredovisningen till 
kommunfullmäktige med påpekande att revisionsberättelse saknas och att 
verksamhetsberättelse ej behandlats i respektive nämnd.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
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forts KF § 157 
 
forts KS § 280 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-39, jämte 
skrivelse från kommunstyrelsen som lagts på bordet. 
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för de olika avsnitten i kommunens 
delårsredovisning avseende första halvåret 2007. 
 
Revisionens ordförande Jens Karlsson föredrog och kommenterade 
revisionsrapporten avseende delårsredovisningen samt överlämnade 
densamma till kommunfullmäktige för godkännande.  
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson, Gustav Wennberg, Anne Sörqvist, 
och Håkan Sandberg. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsredovisningen och 
revisionsrapporten till handlingarna. 
 
____________________
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KF § 158 
 
KS § 281 
AU § 414 301/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet, kvartalsrapport – juni-
rapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-29, behandlas. 
 
I prognosen för juni månad för samtliga verksamheter redovisas ett 
budgetunderskott på 3,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,2 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 4,7 
miljoner kronor. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på hela 7,9 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 40-89. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson,  Gustav Wennberg, Christer Törnell, 
Kjell Kaså, Håkan Sandberg och Anne Sörqvist. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kvartalsrapporten läggs till handlingarna. 
 
_________________________ 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 20.10 och 20.20 
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KF § 159 
 
KS § 271 
AU § 384 271/2007 
 
Överenskommelse med City of De Pere i USA om ”Sister City” 
 
Förslag till ”Sister City” avtal mellan Åmåls kommun och City of De Pere i 
Wisconsin, USA, behandlas. Förslaget inkom till kanslienheten 2007-08-20. 
 
Avtalet mellan de båda städerna har följande syfte: ” 
 

1. Att främja och utöka ett fördelaktigt samarbete och förbindelser 
som är effektiva och ömsesidiga mellan invånare av De Pere och 
Åmål; och 

2. Att främja internationell goodwill, förståelse och ökade relationer 
mellan de två städerna och deras respektive länder genom ett 
utbyte av människor, idéer och information inom följande 
områden: ekonomiska, sociala, kulturella, kommunala, miljö, 
professionella, tekniska, ungdom, med mera och 

3. Att utveckla och uppmuntra aktiviteter inom turismen, handel, 
industri, skolor och ungdom mellan de två städerna.” 

 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet om 
”Sister Cities” mellan City of De Pere och Åmåls kommun. 
 
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av borgmästaren i De Pere och 
kommunalrådet i Åmål. 
 
Arbetsutskottet återkommer med förslag till finansiering till 
kommunstyrelsens möte.  
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte meddelar kommunchefen att en kostnad upp till 
15 000 kronor kan finansieras inom befintlig marknadsföringsbudget för 
2007. 
 
Håkan Sandberg (m) yrkar att ” i avtalet infogas: 
 
(4) I Åmål kommer arbetet inom ”Sister City” avtalet att ske inom en ideell 
förening där kommunalrådet är hedersordförande. Alla som är invånare eller 
verksamma i Åmål kan bli medlemmar. Arbetet skall ske på liknande sätt som 
föreningen i De Pere. 
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Forts KF § 159 
 
Forts KS § 271 
 
För föreningens arbete skall Åmåls kommun tillhandahålla lämplig lokal för 
två kvällsmöten i månaden, tillgång till internet och ett ekonomiskt bidrag 
med 2 000 kronor per år.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet om 
”Sister Cities” mellan City of De Pere och Åmåls kommun. 
 
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av borgmästaren i De Pere och 
kommunalrådet i Åmål. 
 
Upp till 15 000 kronor finansieras inom befintlig marknadsföringsbudget för 
2007. 
___________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 90-92. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Kurt Svensson. 
 
Håkan Sandberg yrkade i 1:a hand återremiss av ärendet för utförligare 
beskrivning av vad avtalet innebär och, i 2:a hand, enligt sitt yrkande i 
kommunstyrelsen om en extra punkt i avtalet, ”(4) I Åmål kommer arbetet 
inom ”Sister City” avtalet att ske inom en ideell förening där kommunalrådet 
är hedersordförande. Alla som är invånare eller verksamma i Åmål kan bli 
medlemmar. Arbetet skall ske på liknande sätt som föreningen i De Pere. 
För föreningens arbete skall Åmåls kommun tillhandahålla lämplig lokal för 
två kvällsmöten i månaden, tillgång till internet och ett ekonomiskt bidrag 
med 2 000 kronor per år.” 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 159 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att 
tre förslag förelåg:  
 
Håkan Sandbergs förslag om återremiss, kommunstyrelsens förslag 
och Håkan Sandbergs förslag om tillägg i avtalet. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag 
och Håkan Sandbergs förslag och konstaterade att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet om ”Sister Cities” mellan 
City of De Pere, USA, och Åmåls kommun. 
 
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av borgmästaren i De Pere och 
kommunalrådet i Åmål. 
 
Upp till 15.000 kronor finansieras inom befintlig marknadsföringsbudget för 
2007. 
 
________________________ 
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KF § 160 
 
KS § 269 
 
AU § 360 227/2007 
 
Uppföljning av uppdrag 
 
Skrivelse från vik. kanslisekreterare Ida Rådman och kommunchef Susanne 
Korduner daterad 2007-06-14, behandlas.  
 
Inom kommunens organisation ges ofta olika uppdrag till andra delar av 
organisationen. Till exempel kan kommunstyrelsen ge uppdrag till en nämnd 
eller tjänsteman. Dessa uppdrag skall utföras för att sedan återrapporteras till 
kommunstyrelsen. Skribenten ser ett behov av att uppdrag följs upp och förses 
med ett återrapporteringsdatum.  
 
Vik. kanslisekreterare och kommunchefen föreslår att:  
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med vik. 
kanslisekreterare och kommunchefens förslag. Förslaget innebär att:  
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
att besluta att:  
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forts KF § 160 
 
forts KS § 269 
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

____________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 93-96. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1    Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
      rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum. 
 
2   Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
     kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall samman- 
     ställas i en grafisk uppställning. 
 
______________________ 
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KF § 161 
 
KS § 279 
AU § 412 244/2006 
 
Sötvattensinriktning på Karlbergsgymnasiet - motion 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2006-08-14 
2. Protokoll från gymnasienämndens beredningsgrupp, GYMN BG § 10 

 
Michael Karlsson (s) yrkar i sin motion att kommunen: ” 

1. att skyndsamt börjar arbetet med att starta upp ett sötvattensprogram 
på Karlsbergsgymnasiet 

2. att kontakter med högskolor och universitet omedelbart knyts 
3. att det samtidigt sker krafttag med att få företagande som har sin 

huvudnäring inom sötvattenssektor etablerad här i Åmål” 
 
Tillförordnad förvaltningschef Svante Melander redogör för 
beredningsgruppens svar: 
”Beredningsgruppen avvaktar gymnasieutredningen Gy09 samt föreslår att 
beredningsgruppen ges tillfälle att informera kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Föreslår därför arbetsutskottet att bjuda in beredningsgruppen.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Näringslivsrådet 
sammankalla ett möte med de föreningar och näringslivet i kommunen som 
har koppling till Vänern eller sötvatten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att använda 
beredningsgruppens förslag som svar på motionen: Beredningsgruppen 
avvaktar gymnasieutredningen Gy09.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppmanar gymnasienämnden att låta förvaltningschefen 
inventera förutsättningarna för ett sötvattensprogram på Karlbergsgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att använda berednings-
gruppens förslag som svar på motionen: Beredningsgruppen avvaktar 
gymnasieutredningen Gy09.  
______________________ 
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forts KF § 161 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 97-99. 
 
Michael Karlsson tackade för motionssvaret och yrkade bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att gymnasienämndens beredningsgrupps 
yttrande utgör svar på motionen, innebärande att Beredningsgruppen av- 
vaktar gymnasieutredningen Gy09. 
_________________ 
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§ 162 294/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Sofia Hunter Bjuggren (c ) hade i skrivelse, vilken inkommit till 
kanslienheten den 30 augusti 2007, avsagt sig uppdraget som ersättare  
i kommunfullmäktige. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Sofia Hunter Bjuggrens anhållan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 
sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 
§ 163 330/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 
 
Linnea Christoffersson (s),  hade i skrivelse av den 18 september 2007 
avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Linnea Christofferssons anhållan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att hos länsstyrelsen anhålla om 
sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 
§ 164 326/2007 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Håkan Sandberg (m) 
angående nämndorganisationen för barn- och utbildning och gymnasie- 
skolan. bil. ärende 8. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 165 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson rapporterade från senaste  möte inom Fyrbodals Kommunal- 
förbund som ägt rum i Vänersborg den 6 september. Nästa möte skulle hållas 
i Strömstad och senare under hösten i Åmål. 
 
Kurt Svensson informerade vidare om ärenden inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund. Möte inom kommunalförbundet skulle äga rum under 
morgondagen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 166 
 
Meddelanden 
 
Meddelades att kommunrevisionen den  24 september 2007 överlämnat en 
revisionsrapport ”Försystem till ekonomisystemet samt krav och inkasso-
verksamhet” ställd till kommunstyrelsen samt till fullmäktige för kännedom. 
Rapporten kommer på fullmäktiges bord efter sedvanlig handläggning. 
 
§ 167 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
_____________________  
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