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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-10-31 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x 
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c ) x   
Ulla-Britt Johansson (c ) x   
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s) x   
Mikael Norén (s)  Ann Ottosson (s) x  
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c ) x   
Stellan Andersson (c ) x  
Cecilia Gustafsson (s) x 
Joakim Karlsson (s)  ------------------  
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c )  Sven Callenberg (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 )    Emil Radanov (c ) x   
Tina Carlson (v)  Kaare Kvist (v) x  
Håkan Sandberg (m)  x  tom § 177, efter ärende 6, kl 21.15   
Barbro Gustafsson (m)    Barbro Spjuth  (m) x        
Ulla Berne (m)   x  
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 168 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 169 
 
Kallelse/kungörelse  
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 170 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leif Larsson 
och Thomas Olson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 7 november 2007  
kl 14.00. 
 
 
§ 171 
 
Dagordning. 
 
Ordföranden meddelade att två extra handlingar utdelats vid dagens möte  i 
ärende 2 och en handling i ärende 3. 
 
Ärende 9 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit. 
 
Utsänd dagordning fastställdes med denna ändring. 
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KF § 172 
 
KS § 297 
AU § 438 265/2007 
 
Utvärdering av bilaga 13 i aktieägaravtalet i Västtrafik AB 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Regionala ägarrådet, daterad 2007-06-05 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2007-09-12 
 
Västtrafik AB ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Aktieägaravtalet gäller mellan 2004-01-01 och 2007-12-
31.  
 
Efter år 2006 skall, enligt avtalet, bilaga 13 och modell för täckande av 
driftsunderskott utvärderas. 
 
Därför föreslår det Regionala ägarrådet att aktieägaravtalet inklusive bilaga 13 
förlängs med två år i stället för fyra år och att en översyn av ägarsamverkan 
och bilaga 13 påbörjas. 
 
Planeringsingenjör Olle Anderssons skrivelse klargör ärendet ytterligare och 
rekommenderar kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan 

______________________  
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forts KF 172 
 
Forts KS § 297 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-8. 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, 
följande: 
 
1.  Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal 
      avseende Västtrafik AB godkänns. 
2.  Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
     kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
     föranleds av beslutet under 1. ovan. 
 
_________________________
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KF § 173 
KS § 312 274/2007 
AU § 495 263/2007 
 
Skrivelser angående grundskoleorganisationen och en eventuell 
nedläggning av skolor 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Edsleskogs byalag och Edsleskogs föräldraförening, 
daterad 2007-08-11 

2. Skrivelse från Edsleskogs byalag, daterad 2007-09-30 
3. Skrivelse från Mo byalag, daterad 2007-09-19 
4. Skrivelse från Mo Berga föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
5. Protestlistor mot nedläggning av Mo och Berga skolor, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
6. Skrivelse från Ånimskogs skolas föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-10-05. 
7. Skrivelse från Mo & Berga Föräldraförening, inkom till kanslienheten 

2007-10-05. 
8.  5 e-mail, inkomna till kanslienheten 2007-10-03 och 2007-10-05 från 

föräldrar till barn i Mo-Berga. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumenten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Edsleskogs byalag och Edsleskogs föräldraförening, 
daterad 2007-08-11 

2. Skrivelse från Edsleskogs byalag, daterad 2007-09-30 
3. Skrivelse från Mo byalag, daterad 2007-09-19 
4. Skrivelse från Mo Berga föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
5. Protestlistor mot nedläggning av Mo och Berga skolor, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
6. Skrivelse från Ånimskogs skolas föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-10-05. 
7. Skrivelse från Ulrika Fryklind, som inkom till kanslienheten 2007-10-

05 
8. Skrivelse från Mo & Berga Föräldraförening, inkom till kanslienheten 

2007-10-05. 
9. 7 e-mail, inkomna till kanslienheten 2007-10-03, 2007-10-05 och 

2007-10-08 från föräldrar till barn i Mo-Berga. 
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Kommunstyrelsens möte ajournerades mellan 16.15-16.45. 
 
Forts KF § 173 
 
Forts KS § 312 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att ”kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att tacka för det stora engagemanget i frågan och de synpunkter som har 
framförts från allmänheten. Hänsyn har tagits till skrivelserna, som nu läggs 
till handlingarna.” 
 
Ordföranden ställer proposition på Kurt Svenssons (c) förslag och konstaterar 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tacka för det stora 
engagemanget i frågan och de synpunkter som har framförts från allmänheten. 
Hänsyn har tagits till skrivelserna, som nu läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 9-27 
 
Till dagens möte hade skrivelser  från dels Ånimskogs Församlings 
Kyrkoråd och dels Aktionsgruppen för ett levande Ånimskog inkommit och 
hade dessa utdelats till ledamöterna vid mötet. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES  BESLUT 
 
Kommunfullmäktige tackar för det stora engagemanget i frågan och de 
synpunkter  som framförts från allmänheten. Hänsyn har tagits till 
skrivelserna, som nu läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KF § 174 
 
KS § 313 
AU § 496 274/2007 
 
Grundskolans utformning i Åmåls kommun 
 
Rapporten ”Grundskolans utformning i Åmåls kommun”, daterad 2007-08-22, 
behandlas. 
 
I rapporten står: 
”Målet med utredningen är att utreda hur ett förslag till en anpassad 
organisation utifrån demografisk utveckling, elevers behov, möjlighet att 
bedriva en god pedagogisk verksamhet, nationella och kommunala mål samt 
hur en god ekonomisk hushållning skall bedrivas. […] I utredningen har en 
lägesbedömning/kartläggning gjorts bland annat av nuvarande organisation, 
kommunens ekonomiska läge, befolkningsutveckling och skolans (elevernas) 
resultat. […] 
 
Utredningen har därför kommit fram till att vissa skolor bör läggas ner. Man 
kan på så sätt skapa ändamålsenliga klasstorlekar, en mindre sårbar 
verksamhet, ökade pedagogiska möjligheter och dessutom betydligt mer 
kostnadseffektiv verksamhet.” 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 14.30 och 15.30. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kjell Kaså (c):  
”Med anledning av det sjunkande elevantalet i kommunen föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta:  

• Att skolverksamheten i Ånimskogs skola överförs till Tösse skola 
• Att skolverksamheten i Edsleskogs skola överförs till Fengersfors 

skola 
• Att verksamheten för klass 4-6 i Mo skola överförs till Södra skolan 
• Att satsning görs att fysiskt och kvalitativt förstärka kvarvarande 

landsbygdsskolor 
• Att förskoleverksamheten och Västermalmskolan inte berörs av 

organisationsförändringarna. 
 

Organisationsförändringarna genomförs från och med höstterminen 2008.” 
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Forts KF § 174 
Forts KS § 313 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkar avslag på Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Christer Törnell (kd), Gustav Wennberg (s) och Kurt Svensson (c) yrkar bifall 
till Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med detta.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med anledning av det sjunkande elevantalet i kommunen föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta:  

• Att skolverksamheten i Ånimskogs skola överförs till Tösse skola 
• Att skolverksamheten i Edsleskogs skola överförs till Fengersfors 

skola 
• Att verksamheten för klass 4-6 i Mo skola överförs till Södra skolan 
• Att satsning görs att fysiskt och kvalitativt förstärka kvarvarande 

landsbygdsskolor 
• Att förskoleverksamheten och Västermalmskolan inte berörs av 

organisationsförändringarna. 
 

Organisationsförändringarna genomförs från och med höstterminen 2008. 
 
Birgit Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi 
i Miljöpartiet ställer oss inte bakom en förändring av antalet skolor i Åmåls 
kommun. Vi har lyssnat på de boende ute i Mo-Berga, Edsleskog och 
Ånimskog. Vi lovade i valrörelsen att kämpa för de nedläggningshotade 
skolorna. Vi håller fast vid det löftet och reserverar oss mot beslutet. 
 
Det här förslaget är inte finansierat på grund av att budgeten inte är klar” 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 28-63. 
 
Till dagens möte hade inkommit protokoll från barn- och utbildningsnämnden 
och hade detta utdelats till ledamöterna vid mötet. 
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forts KF § 174 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c ) 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Ulla-Britt Johansson (c ) och Gustav Wennberg (s) 
 
Mötet ajournerades mellan kl 19.10 och 19.20   
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg (s), Christer Törnell (kd) och 
Thomas Olson (fp). 
 
Håkan Sandberg (m) yrkade att fyra landsbygdsskolor läggs ner, 
i enlighet barn- och utbildningsförvaltningens förslag i utredningen. 
 
Inlägg gjordes av Birgit Karlsson (mp), Michael Karlsson (s) och 
Christer Törnell (kd). 
 
Kaare Kvist (v) yrkade bifall till Håkan Sandbergs yrkande. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c ), Michael Karlsson (s), 
Gustav Wennberg (s), Anne Sörqvist (c ), Thomas Olson (fp), 
Kjell Kaså (c), Laila Andrén (s), Birgit Karlsson (mp), Christer Törnell (kd) 
och Håkan Sandberg (m). 
 
Mötet ajournerades mellan kl 20.15 och 20.35. 
  
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c ). 
 
Mötet ajournerades mellan kl 20.37 och 20.50. 
 
Michael Karlsson (s) och Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla-Britt Johansson (c ) yrkade enligt kommunstyrelsens förslag 
förutom att sats nr 3 stryks och ersätts med att verksamheten för klass 4-6 i 
Mo skola utreds vidare av kommunstyrelsen. 
 
Thomas Olson (fp) yrkade bifall till Ulla-Britt Johanssons förslag. 
 
Christer Törnell (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 174 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre yrkanden 
fanns:  kommunstyrelsens förslag, Ulla-Britt Johanssons förslag och 
Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de tre yrkanden och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärdes. 
 
Ordföranden meddelade att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
a) Proposition på Ulla-Britt Johanssons och Håkan Sandbergs yrkanden 
för att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
b) Proposition på kommunstyrelsens förslag och det yrkande som kommun- 
fullmäktige utser till motförslag. 
 
Ja–röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för det 
yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag. 
 
Ordföranden ställde proposition enligt punkt a) varvid kommunfullmäk- 
tige utser Ulla-Britt Johanssons yrkande till motförslag. Omröstning enligt 
punkt b) genomfördes med följande resultat: 17 Ja-röster, 9 Nej-röster och 4 
avstod från att delta i omröstningen. En var ej närvarande vid mötet. 
Fullständigt röstresultat, se sid 12. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  

• Att skolverksamheten i Ånimskogs skola överförs till Tösse skola 
• Att skolverksamheten i Edsleskogs skola överförs till Fengersfors 

skola 
• Att verksamheten för klass 4-6 i Mo skola överförs till Södra skolan 
• Att satsning görs att fysiskt och kvalitativt förstärka kvarvarande 

landsbygdsskolor 
• Att förskoleverksamheten och Västermalmskolan inte berörs av 

organisationsförändringarna. 
 

Organisationsförändringarna genomförs från och med höstterminen 2008. 
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forts KF § 174 
 
Mot beslutet reserverar sig: 
 
Ulla-Britt Johansson (c), Sven Martinsson (c ),  Stellan Andersson (c ), 
Karl-Erik Lundgren (c ), Sven Callenberg (c ), Thomas Olson (fp), 
Birgit Karlsson (mp) och Ann Ottosson (s). 
 
_________________ 
 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 31 oktober 2007 
 
 Ja=   Kommunstyrelsens förslag 
Nej=  Ulla-Britt Johanssons yrkande 
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s)  x   
Birgitta Johansson (s)  x   
Gustav Wennberg (s)  x   
Kurt Svensson (c )   x  
Ulla-Britt Johansson (c )   x  
Kjell Kaså (c )  x   
Michael Karlsson (s)  x   
Laila Andrén (s)  x   
Mikael Norén (s)  Ann Ottosson (s)   x 
Sven Martinsson (c )    x  
Lisbeth Karlsson (c )    x  
Stellan Andersson (c )   x  
Cecilia Gustafsson (s)  x   
Joakim Karlsson (s) -------------------    
Anders Hedin (s)   x   
Thomas Fridlund (c ) Sven Callenberg (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 )  Emil Radanov (c) x   
Tina Carlson (v) Kaare Kvist (v) x   
Håkan Sandberg (m)   x   
Barbro Gustafsson (m) Barbro Spjuth (m) x   
Ulla Berne (m)  x   
Kerstin Edvinsson (c )     x 
Kjell Lindstedt (s)  x   
Leif Aronsson (c )  x   
Summa antal röster  17 9 4 
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KF § 175 
 
KS § 308 
AU § 464 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Åmåls kommun 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2007-09-17, SBN § 
77 

2. Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun, 
som inkom till kanslienheten 2007-09-24 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-31 KF § 9 att anta Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Därefter beslutade Länsstyrelsen att upphäva 10 § andra 
stycket, 13 § och 21 § i dessa ordningsföreskrifter.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ”revidera Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter enligt följande: 
 

• 10 § Affischering 
Andra stycket om trottoarpratare tas bort 
 
• 13 § Förtäring av alkohol 
Skall lyda 
”Spritdrycker, vin, och starköl får inte förtäras inom följande områden: 
Centrala Åmål begränsat av följande gator: Lunnegatan, Kyrkogatan, 
Hjeltegatan, Nybrogatan och Bergslagsgatan, begränsningsgatorna 
inkluderade i området, samt offentlig plats omgivande närheten vid gamla 
kyrkan, parkyta norr Åmålsåns utlopp och parkeringsyta väster  
Bergslagsgatan södra del, se bilaga 1. 
Gäller ej vid servering med tillstånd av polismyndighet.” 
 
• 16 § Hundar 
Skall lyda 
”Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för assistanshundar till funktionshindrade personer i tjänst eller för 
polishundar i tjänst, hundar för eftersök av skadat vilt samt 
räddningshundar i tjänst.” 
” 
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Forts KF § 175 

Forts KS § 308 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2007-11-01 och tidigare beslutade 

lokala ordningsföreskrifter upphävs härmed. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte framfördes att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, under § 13 skall ordet ”polismyndighet” bytas ut mot 
”vård- och omsorgsnämnden”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 
kommun. 

2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2007-11-01 och tidigare beslutade 
lokala ordningsföreskrifter upphävs härmed. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 64-74 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell (kd) 
 
Kurt Svensson informerade att kommunstyrelsen misstagit sig angående 
polismyndigheten och vård- och omsorgsnämndens funktion  och 
kommunstyrelsens föreslagna ändring i dokumentet, (§ 13) är därför inte 
aktuell. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Sandberg (m) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olson och Christer Törnell. 
 
Thomas Olson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 175 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att : 
 

1   Anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 
     kommun, omfattande §§ 1 – 22. 
2   Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2007-11-01 och tidigare beslutade 
     lokala ordningsföreskrifter upphävs härmed. 
 
 
_______________________ 
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KF § 176 
 
KS § 307 
AU § 463 327/2007 
 
Reviderad lednings- och informationsplan vid extraordinär händelse i 
fredstid 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson, daterad 
2007-09-13 

2. Förslag till reviderad lednings- och informationsplan vid extraordinär 
händelse i fredstid, som inkom till kanslienheten 2007-09-13 

 
Säkerhetsskyddschefen skriver: 
”Från den 1 september 2006 gäller Lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Lagen reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära 
händelser. Enligt lagen skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur dessa händelser skall hanteras. 
 
De nu gällande planerna för ledning och informationsberedskap har reviderats 
och sammanfattas i ett dokument. 
 
Jag föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade lednings- och 
informationsplanen.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dokumentet skall redigeras under rubriken ”Syfte”, i andra stycket så att även 
gymnasienämnden ingår. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
lednings- och informationsplanen. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör säkerhetsskyddschef Mats Johansson för 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
lednings- och informationsplanen. 
______________________ 
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forts KF § 176 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 75-84 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade  lednings- och 
informationsplanen. 
 
____________________ 
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KF § 177 
 
KS § 299 
AU § 440 230/2007 
 
Revisionsrapport  ”Hantering av egna medel” 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Revisionsrapporten ”Hantering av egna medel” från 
kommunrevisorerna, daterad 2007-06-28 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-
08-10  

3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens möte 2007-08-23 
VON § 79 

 
På uppdrag av kommunrevisionen har Komrev inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av rutiner kring egna 
medel i särskilda boenden. 
 
Revisionsrapporten visar att det finns en detaljerad och omfattande 
rutinbeskrivning som snart kommer att omarbetas. Vid de fyra enheter som 
stickprovsvis kontrollerats sköts hanteringen med skiftande kvalitet.  
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver i sin skrivelse att ”en ny 
förvaltningsövergripande uppdatering av rutiner och regler kring hantering av 
privata medel är planerad att genomföras i samband med att den reviderade 
rutinen presenteras.” 
 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningschefens skrivelse som 
yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
______________________ 
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forts KF § 177 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 85-95 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och vård- och omsorgs-
nämndens yttrande till handlingarna. 
 
____________________
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§ 178 
 
Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 
 
Ordföranden hänvisade till  handling i ärendet, bil 96-97. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
§ 179 
 
Sammanträdesdagar för år 2008 
 
Ordföranden redogjorde för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under år 2008, bil 98. 
 
Inlägg gjordes av Leif Aronsson (c ), Mikael Karlsson (s), Kurt Svensson (c) 
Kjell Kaså (c ), Ulla Berne (m) och Gustav Wennberg (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för 
kommande år. 
 
Fullmäktiges mötesdagar under år 2008  blir därmed 30 januari, 27 februari, 
26 mars, 29 april (tisdag), 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september,  
29 oktober, 26 november och 17 december.  
 
Veckodag onsdagar, frånsett 29 april som är en tisdag, med början kl 18.30. 
Eventuella avvikelser beträffande klockslag meddelas i kallelsen (vid budget-
behandling) 
 
§ 180 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson rapporterade från senaste möte inom  Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund den 25 oktober. 
 
Kurt Svensson informerade vidare från möte med Fyrbodal, som ägt rum 
den 4 oktober, och om de ärenden som behandlats där. 
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forts § 180 
 
Fråga ställdes av Ulla-Britt Johansson. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
§ 181 
 
Meddelanden 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av 2007-10-10 att Birol Iakoubov (c ) 
utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sofia Hunter Bjuggren. 
------ 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av 2007-10-10 att Anders Hedin (s) utsetts 
till ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Linnea Christoffersson 
och Ewa Wilhelmsson (s) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 
------ 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av 2007-10-18 angående inspektion 
enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen. 
på överförmyndarens expedition i Åmål. 
------- 
Vidare meddelades länsstyrelsens beslut 2007-10-26 angående förordnande av 
Pehr Nordgren som ny notarius publicus från den 1 november 2007 och tills 
vidare, dock längst till och med 31 oktober 2017, med Åmåls kommun som 
verksamhetsområde. Enligt samma beslut entledigas, på hennes egen begäran, 
Gunvor Lombrandt från uppdraget som notarius publicus. 
 
§ 182 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat . 
 
_____________________ 
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