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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-11-28 

 
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) x   
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c ) x   tom § 199, kl 22.25   
Stellan Andersson (c ) x   from del av § 192, kl 17.40  
Cecilia Gustafsson (s)  --------------- 
Joakim Karlsson (s)  Sebastian Karlsson (s)tom § 202, kl 22.40   x 
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c ) x   
Karl-Erik Lundgren (c )  Birol Iakoubov (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 
Kaare Kvist (v) x   tom del av § 199, exkl beslut, kl 20.00    
Tina Carlson (v) x   from del av § 199, inkl beslut, kl 20.30   
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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§ 183 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade 
mötet öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 184 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 185 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Louise 
Svensson och Barbro Gustafsson. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset onsdagen den 5 december 
2007 kl 14.00. 
 
§ 186 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelade att ekonom Johan Andersson kommer att 
redogöra för budgetförslaget efter ärende 5. 
 
Ordföranden meddelade vidare att 3 motioner inkommit och kommer  
dessa att behandlas under punkt 21. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
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KF § 187 
 
KS § 368 
AU § 548 393/2007 
 
Taxor/avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2008 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat, 2007-10-17 
BUN § 155, behandlas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lade följande förslag på oförändrade taxor 
under år 2008 och tills vidare avseende barnomsorgsavgifter för: 

1. Enskild barnomsorg 
2. Förskola (kommunal regi) 
3. Familjedaghem 
4. Fritidshem 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrade 
taxor under år 2008 och tills vidare avseende barnomsorgsavgifter för:  

1. Enskild barnomsorg 
2. Förskola (kommunal regi) 
3. Familjedaghem 
4. Fritidshem 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att besluta om oförändrade taxor under år 2008 och tills vidare 
avseende barnomsorgsavgifter för:  

1. Enskild barnomsorg 
2. Förskola (kommunal regi) 
3. Familjedaghem 
4. Fritidshem 

______________________ 
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Forts KF § 187 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A1-A6 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna oförändrade taxor och 
avgifter för år 2008 och tills vidare inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde avseende barnomsorgsavgifter för:    

5. Enskild barnomsorg 
6. Förskola (kommunal regi) 
7. Familjedaghem 
8. Fritidshem 
 
__________________________ 
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KF § 188 
 
KS § 370 405/2007 
AU § 551 406/2007 
 407/2007 
  
Taxor/avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2008 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 114 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 115 

3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 116 behandlas. 

 
Vård- och omsorgsnämndens föreslår följande avgift och taxor för 
hemtjänst/hemsjukvård för 2008: 

1. Avgift för hemtjänst 0-360 kr/tim. (Ingår i maxtaxan) 
2. Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är 

1.612 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet.  
3. Förbehållsbeloppet är år 2007 för person över 61 år 4.345 kr/mån och 

för makar 7.280 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid 
årsskiftet. För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre 
än för personer över 61 år.  

4. Avgift för hemsjukvård: 35 kr/besök, dock högsta avgift 350 kr/mån 
(ingår i maxtaxan) 

 
Vård- och omsorgsnämnden förslår en oförändrad avgift för postens sociala 
service som ingår i maxtaxan för 2008. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår följande taxor för ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008: 

1. Permanenta serveringstillstånd 
2. Tillfälliga serveringstillstånd 
3. Tillsynsavgift 
4. Övriga avgifter 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 
hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, avgift för postens sociala service och 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008.  
______________________ 
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forts KF § 188 
 
forts KS § 370 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta att anta hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, avgift för postens 
sociala service och taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen för 2008.  
______________________ 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A7-A11 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna taxor och avgifter för år 
2008 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde avseende: 
hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, avgift för postens sociala service 
och taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008. 
 
_______________
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KF § 189 
 
KS § 367 
AU § 515 339-342/2007 
AU § 550 382/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Taxor och avgifter inom samhällsbygg-
nadsnämnden 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-17, SBN §§ 79-82 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lade följande förslag till taxor 2008: 

1. Taxa för uthyrning av båtplatser 
2. Renhållningtaxa 
3. VA-taxa 
4. Slambehandlingstaxa 

 
Budgetberedningens beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas inkomma med förslag till övriga taxor 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Övriga nämnder uppmanas inkomma med förslag till taxor inom sina 
respektive verksamhetsområden. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

1. Taxa för uthyrning av båtplatser 
2. Renhållningtaxa 
3. VA-taxa 
4. Slambehandlingstaxa 

 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas även taxa för torghandelsplatser, som 
arbetsutskottet behandlade 2007-11-06, § 550.  
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-11-28 9 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 189 
Forts KS § 367 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

5. Taxa för uthyrning av båtplatser 
6. Renhållningtaxa 
7. VA-taxa 
8. Slambehandlingstaxa 
9. Torghandelsplatser 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A12-A25 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna taxor och avgifter 
för år 2008 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde avseende: 
 
- Taxa för uthyrning av båtplatser 
- Renhållningstaxa 
- VA-taxa 
- Slambehandlingstaxa 
- Torghandelstaxa 
 
__________________________ 
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KF § 190 
 
KS § 369  403/2007 
AU § 549 404/2007 
  
Taxor/avgifter inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2008  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-10-25, BMN § 
130  

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-10-25, BMN § 
127.  

 
Plan- och bygglovstaxans grundbelopp är för närvarnade 26. Bygg- och 
miljönämnden föreslår oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxan år 
2008.  
 
Bygg- och miljönämnden föreslår att nuvarande grundbelopp för följande 
taxor på 610 kronor/timme ändras till 640 kronor/timme från den 1 januari 
2008: 

1. Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
3. Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 
5. Uppdragsverksamhet 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta: 

1. Oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxa år 2008 
2. Grundbelopp för följande taxor på 640 kronor/timme från den 1 

januari 2008: 
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
• Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
• Tillsyn inom strålskyddslagens område 
• Uppdragsverksamhet 

______________________ 
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Forts KF § 190 
forts KS  § 369  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att anta: 

1. Oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxa år 2008 
 
  
2. Grundbelopp för följande taxor på 640 kronor/timme från den 1 

januari 2008: 
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
• Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
• Tillsyn inom strålskyddslagens område 
• Uppdragsverksamhet 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A26-A59 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna taxor och avgifter för 
år 2008 inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde avseende: 
 
1. Oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxa år 2008 
 
2. Grundbelopp för följande taxor på 640 kronor/timme från den 1 januari 
     2008: 

• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
• Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
• Tillsyn inom strålskyddslagens område 
• Uppdragsverksamhet 

______________________ 
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KF § 191 
 
KS § 366 
AU § 516 384/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Taxor och avgifter inom kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2007-08-30, KN § 50 behandlas. 
 
Kulturnämnden lade följande förslag till taxa 2008: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxa inom kulturnämndens verksamhetsområde: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att för 2008 godkänna följande taxa inom 
kulturnämndens verksamhetsområde: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A60-A63 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagen taxa för år 2008 inom 
kulturnämndens verksamhetsområde avseende terminsavgifter för kultur- 
skolan. 
 
____________________ 
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§ 192 
 
BUDGET:  ekonomisk redogörelse 
 
Förvaltningsekonom Johan Andersson informerade om förslaget till 
budget inför år 2008. 
 
Fråga ställdes av Kaare Kvist (v) 
 
§ 193 
 
BUDGET: Partiföreträdarrunda och debatt 
 
Redogjorde de olika företrädarna för sina respektive partiers syn på 
budgetförslaget: Kurt Svensson (c ), Gustav Wennberg (s) Håkan  
Sandberg (m),  Thomas Olson (fp) Christer Törnell (kd), Birgit 
Karlsson (mp) och Kaare Kvist (v). 
 
_______________ 
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KF § 194 
 
KS § 360 
AU § 528 
 
BUDGETBEREDNING: Borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter 
AB för 2008 
 
Diskussion förs kring utstående lån med kommunal borgen inom Åmåls 
kommunfastigheter AB samt de risker som finns förknippade med det 
kommunala borgensåtagandet.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära 1 100 000 kronor i 
borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter AB. Avgiften är beräknad som 
0,25 procent av det utnyttjade borgensbeloppet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål att borgensavgiften från Åmåls 
Kommunfastigheter  ökas med 25 000 kronor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, dels 
budgetberedningens förslag, dels Ulf Hanståls (m) yrkande. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att begära 1 100 000 kronor i borgensavgift från Åmåls 
kommunfastigheter AB. Avgiften är beräknad som 0,25 procent av det 
utnyttjade borgensbeloppet. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handling i ärendet, bil A64 
 
Håkan Sandberg (m) yrkade att borgensbeloppet skulle beräknas på 
kommunens borgensåtagande för ÅKAB. 
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forts KF § 194 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kaare Kvist (v). 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kaare Kvist och Kurt Svensson. 
 
Thomas Olson (fp) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg. 
 
Christer Törnell (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kaare Kvist, Håkan Sandberg och Leif Aronsson (c). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs yrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag,  begära  
1.100.000 kronor i borgensavgift från Åmåls Kommunfastigheter AB. 
Avgiften är beräknad som 0,25 procent av det utnyttjade borgensbeloppet. 
 
Ulla-Britt Johansson (c ) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
__________________ 
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KF § 195 
 
KS § 364 
§ 527  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda 
utgifter 
 
Diskussion förs kring anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 150 000 
kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta 150 000 kronor till kommunstyrelsen för 
oförutsedda utgifter. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A65. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2008 avsätta 150.000 kronor till 
kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
 
____________________  
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KF § 196 
 
KS § 363 
Au § 526  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunfullmäktige för oförutsedda 
utgifter 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktige 
för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunfullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt 
vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet, bil A66. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i sin 
budget upptager 150.000 kronor för kommunfullmäktiges oförutsedda 
utgifter under år 2008. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att i 2008 års budget avsätta 150.000 kronor 
för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter under nästa år. 
 
_______________________ 
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KF § 197 
 
KS § 362 
AU § 525  
 
BUDGETBEREDNING: Kommunfullmäktiges verksamhet 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs direkt vid 
kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet, bil A67. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i sin 
budget upptager 764.000 kronor för kommunfullmäktiges arbete under 2008. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för kommunfullmäktiges verksamhet under 
år 2008  anslå 764.000 kronor. 
 
________________________ 
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KF § 198 
 
KS § 361 
AU § 489 322/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Kostnader för kommunrevision 2008 
 
Skrivelse från kommunrevisionen, daterad 2007-09-11, behandlas. 
 
Kommunrevisionen äskar om 764 000 kronor för år 2008, med hänvisning till 
den antagna revisionsstrategin för Åmåls kommun. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunrevisionen 
handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunrevisionen handläggs direkt vid kommunfullmäktiges 
möte. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll och handlingar 
i ärendet, bil A68-A72. 
 
Ordföranden redovisade presidiets förslag att kommunfullmäktige i budgeten 
upptager 767.000 kronor för kommunrevisionens arbete under 2008. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2008 års budget upptaga 767.000 kronor 
för kommunrevisionens arbete under nästa år. 
 
_____________________ 
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KF § 199 
 
KS § 371 
AU § 529 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Förslag till driftsbudget 2008 
 
Budgetberedningen beslutade 2007-10-16, AU § 517 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till driftsbudget för 2008. Förslaget 
inkluderade inkomst- och utgiftsposter och baseras på en oförändrad 
kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) deltog inte i beslutet. 
 
Vid budgetberedningens möte tas diskussionen upp på nytt och Michael 
Karlsson (s) yrkar:  
”Skapar ett nytt konto under kommunstyrelsen: 
”Lokal arbetsmarknadsåtgärder” 
947 000 kronor – tas från konto 102 näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder 
250 000 kronor – tas från barn- och utbildningsnämnden: skolvärdinna 
400 000 kronor – tas från årets resultat 
 
Samtidigt vill vi tillföra detta konto överskottet på arbetsgivaravgiftssänkning 
för ungdomar 18-24 år.” 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att budgetberedningens tidigare beslut från 2007-10-
16 kvarstår. 
 
Birgitta Johansson (s) yrkar bifall till Michael Karlssons (s) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att två yrkanden finns, dels Kurt Svenssons (c) och 
dels Michels Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att budgetberedningen har beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Budgetberedningen står fast vid sitt tidigare beslut från 2007-10-16, AU § 
517: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2008. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Härmed faller 2007-10-16, AU § 517 för vidare behandling. 
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Forts KF § 199 
Forts KS § 371 
forts Au § 529 
 
Michael Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s) lämnar följande reservation 
mot beslutet: 
”Från Socialdemokraterna reserverar vi oss mot majoritetens budgetförslag, 
till förmån för vårt eget budgetförslag.” 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (m): 
”Budgetyrkanden i 2008 års budget för Åmåls kommun 
  
Våra förslag att ge budgetberedningen en mer representativ sammansättning 
och därmed ökad kompetens har avvisats av majoriteten. Insyn i 
budgetberedningens fakta och beslut har som tidigare först i ett sent skede 
blivit möjlig för moderaterna. En viss förbättring har trots allt skett efter flera 
års påpekande om att kommunstyrelsens partier självklart skall ha insyn i det 
pågående arbetet med budget. 
 
Liksom tidigare år bedömer budgetberedningen kostnadsutvecklingen 
optimistiskt eller överoptimistiskt. En ursäkt kan vara att man inte följt den 
senaste utvecklingen. Även i andra avseenden är budgetberedningens förslag 
svagt. T.ex. förväntas barn- och utbildningsnämnden 2008 uppfylla samma 
sparbeting som man misslyckats med 2006 och 2007. Det förefaller ologiskt 
att sparbetingen för gymnasiet och vuxenutbildningen försvinner när 
verksamheten förs över till nya nämnder trots att förhållandena är likartade 
med barn- och utbildningsnämnden. 
 
I september redovisade SCB inflationstakten till 2,2 % med en stigande trend, 
D.v.s. en försiktig prognos för 2008 kan vara 2,3 %. 
 
Saknade verksamhetsplaner innebär att det inte går att bedöma hur anslagen 
kommer att användas och vilka resultat som kan förväntas.  
 
Den 18 november, dagen för kommunstyrelsens behandling får vi information 
om förändrade intäkter beroende på avvikande befolkningstal, 
arbetsgivaravgifter för ungdomar och skatteunderlag. Netto 2,5 mkr i ökade 
intäkter. Vårt budgetförslag tar hänsyn till detta. 
 
Med hänsyn till ovanstående och övrigt som vi framför i bilaga yrkar vi 
följande justeringar av budgetberednings förslag: 
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Forts KF § 199 
Forts KS § 371 
 
Minskade kostnader och ökade intäkter: 

• Anslag till Samordningsförbundet Norra Dalsland  +345.000:- 
• Anslag näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder  +1.894.000:- 
• Borgensavgift från ÅKAB  +25.000:- 
• Bidrag till Taxi utgår  +108.000:- 
• Inget deltagande i Leaderprojektet  +364.000:- 
• Ökade intäkter enligt meddelande 20071118  + 2.500.000:- 

 
Summa minskade kostnader kr. 5.286.000:- 
 
Ökade kostnader och minskade intäkter: 

• Inflationstakt 2,3% i stället för 1,8%  -1.400.000:- 
• Sparbeting inom barn- och utbildningsnämnden  -1.471.000:- 
Resultatet av årets sparkrav 1.471.000:- är i stället den siste september ett förväntat 
underskott på samma belopp. 
• Fältassistenttjänst inrättas med placering på verksamheten 

fritidsgårdar   -500.000:- 
• Avsättning till förtida inlösen av pensionsskuld  -2.000.000:- 

Summa ökade kostnader kr. 5.371.000:- 
 
Resultatförändring 
Minskade kostnader och ökade intäkter  +5.286.000:- 
 
Ökade kostnader och minskade intäkter -5.371.000:- 
 
Nettoeffekten av förändrade kostnader och intäkter blir -85.000:-. Årets 
resultat förändras till +564.000:-. 
 
Skulle vi också reservera för årets befarade underskott uppstår en brist på 
1.686.000:-. 
 
Sammanfattning av yrkanden: 
 
Driftbudgeten 

• Prisstegringar beräknas till 2,3% i stället för 1,8% + 1.400.000:- 
• Sparbeting i barn- och utbildningsnämnden kvarstår  
 men budgeteras ej + 1.471.000:- 
• Anslag till Samordningsförbundet Norra Dalsland utgår +345.000:- 
• Tjänst som fältassistent (-er) inrättas  -500.000:- 
• Anslag till näringslivsåtgärder minskas +1.894.000:- 
• Borgensavgift från ÅKAB ökas +25.000:- 
• Bidrag till Taxi utgår +108.000:- 
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Forts KF § 199 
Forts KS § 371 

 
• Inget deltagande i Leaderprojektet +364.000:- 
• Avsättning till förtida inlösen av pensionsskuld -2.000.000:- 
• Marknadsföring gymnasienämnden budgeteras i gymnasienämnden.” 

 

 
Gustav Wennberg (s) lämnar följande yrkande: 
”Yrkande från S och MP 
 
Vi föreslår att Åmåls kommunfullmäktige beslutar enligt våra yrkanden: 
 
Skapar ett nytt konto under kommunstyrelsen: 
”Lokala arbetsmarknadsåtgärder” 

• 947 000 kronor – tas från konto 102 (näringsliv och arbetsmarknads-
åtgärder) 

• 250 000 kronor – tas från barn- och utbildningsnämnden: skolvärdinna 
/skolvärd 

• 803 000 kronor – tas från årets resultat 
 
En satsning på ökad sysselsättningsgrad för vårdanställda inom Åmåls 
kommun. 1,3 miljoner – tas från årets resultat. 
 
Vi vill även tillföra mer medel för att klara efterfrågan på försörjningsstöd. 
1,0 miljoner – tas från årets resultat” 
 
Kurt Svensson (c) yrkar:  
”Yrkande från C, Fp och Kd 
 
Dock vill vi att dessa medel fördelas enligt följande: 

• att vård och omsorgsnämnden tillförs 600 tkr för LSS-boende 
• att vård och omsorgsnämnden tillförs 400 tkr för försörjningsstöd 
• att barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 milj kr för förstärkning av 

grundskolan 
• att personal- och organisationsutskottet tillförs 300 tkr till personal-

befrämjande åtgärder 
• att medel för skolvärdinna på 250 tkr stryks 
• att resurs till högstadiets elever tillförs samhällsbyggnadsnämnden 

med 125 tkr 
• att resterande medel 1,024 tkr bokförs som överskott” 

 
Christer Törnell yrkar bifall till Kurt Svensson (c) yrkande. 
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Forts KF § 199 
 
Forts KS § 371 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, nämligen 
budgetberedningens förslag, Ulf Hanståls (m) yrkande, Gustav Wennbergs (s) 
yrkande och Kurt Svensson (c) yrkande. 
 
Mötet godkänner följande propositionsordning: Budgetberedningens förslag 
är huvudförslag. Först ställs Gustav Wennbergs (s) yrkande och Ulf Hanståls 
(m) yrkande mot varandra. Vinnaren ställs mot Kurt Svenssons (c) yrkande. 
Vinnaren i den propositionen ställs mot budgetberedningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gustav Wennbergs (s) och Ulf Hanståls 
(m) yrkanden och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med 
Gustav Wennbergs (s) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Gustav 
Wennbergs (s) yrkande och Kurt Svenssons (c) yrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med Kurt Svenssons (c) yrkande. 
Sedan ställer ordföranden proposition på budgetberedningens förslag och Kurt 
Svenssons (c) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i 
enlighet med Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2008. 
 
Dock vill vi att dessa medel fördelas enligt följande: 

• att vård och omsorgsnämnden tillförs 600 tkr för LSS-boende 
• att vård och omsorgsnämnden tillförs 400 tkr för försörjningsstöd 
• att barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 milj kr för förstärkning av 

grundskolan 
• att personal- och organisationsutskottet tillförs 300 tkr till personal-

befrämjande åtgärder 
• att medel för skolvärdinna på 250 tkr stryks 
• att resurs till högstadiets elever tillförs samhällsbyggnadsnämnden 

med 125 tkr 
• att resterande medel 1,024 tkr bokförs som överskott. 

 
Beslutet inkluderar inkomst- och utgiftsposter och baseras på en oförändrad 
kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Ulf Hanstål (m) reserverar sig mot beslutet, till förmån till sitt eget förslag. 
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Forts KF § 199 
 
Forts KS § 371 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgitta 
Johansson reserverar sig mot beslutet, till förmån för Gustav Wennbergs (s) 
förslag. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil Budget 2008. 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gustav Wennberg (s) lämnade följande yrkaden: ”Vi tillsätter en extern 
näringslivsambassadör  med Norge och Oslo regionen som arbetsområde. 
Finansieras med 200.000 kronor från konto 102 under kommunstyrelsen” och  
”För att få människor att gå från arbetslöshet till arbete, behövs det krafttag, 
då är satsningen på att göra människor anställningsbara särskilt viktig. Tillför 
1 miljon kronor till vård- och omsorg, arbetslivsenheten. Finansieras med 
1,0 miljoner kronor från årets resultat.”  
Gustav Wennberg överlämnade därefter socialdemokraternas förslag i sin 
helhet till presidiet samt yrkade bifall till detsamma i dess helhet. 
 
Christer Törnell (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Birgitta Johansson (s) yrkade att: ”Vi kommer att öka sysselsättnings- 
graden för vårdanställda inom Åmåls kommun, heltid en rättighet, deltid 
en möjlighet. Finansieras med 1,0 miljoner kronor från årets resultat” samt 
yrkade därefter bifall till socialdemokraternas förslag i sin helhet. 
  
Ewa Arvidsson (s) yrkade att: ”För att klara efterfrågan på försörjningsstödet, 
tillför vi 1,1 miljoner kronor till vård- och omsorg, individ och familjeomsorg. 
Finansieras med 1,1 miljoner kronor ur årets resultat” och   
”Vi kommer att starta upp ett nytt LSS-boende, finansieras med 600.000 
kronor, tar 400.000 kronor från kontot 102 under kommunstyrelsen, 200.000 
kronor från barn- och utbildningsnämndens skolvärd/inna, som tillförs vård- 
och omsorgsnämnden.”,  samt yrkade därefter bifall till socialdemokraternas 
förslag i sin helhet. 
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forts KF § 199 
 
Michael Karlsson (s) yrkade : ”För att starta upp teknik college kommer det 
behövas ekonomiska medel för att skapa en stabil grund att bygga vidare på. 
Finansieras  med 200.000 kronor från konto 102 under kommunstyrelsen”, 
 
”För att starta upp vård college kommer det behövas ekonomiska medel för 
att skapa en stabil grund att bygga vidare på. Finansieras med 100.000 kronor 
från konto 102 under kommunstyrelsen.” samt,  
”Vi avsätter ekonomiska medel för att skynda på arbetet med införandet av ett 
sötvattensprogram på Karlbergsgymnasiet. Finansieras med 100.000 kronor 
från konto 102 under kommunstyrelsen”. Michael Karlsson yrkade därefter 
bifall till socialdemokraternas förslag. 
 
Håkan Sandberg (m) yrkade enligt följande förslag, och för övrigt enligt 
kommunstyrelsens förslag: 
 
”Efter budgetberedningens förslag har 2.500.000 kr  tillförts och anges som 
ökad intäkt nedan 
 
Yrkande/åtgärd   Kostnad   Intäkt/finansiering 
- Fältassistent skall inrättas på enheten   500.000         Fr ökad intäkt      500.000 
Fritidsgårdar under samhällsbyggn.nämnd 
 
- Inflationstakten uppräknas fr 1,8% till 2,3%  1.400.000      Fr ökad intäkt   1.400.000 
 
- Sparbeting inom barn-utbildningsnämnden 
  kvarstår men budgeteras ej  1.471.000      Fr ökad intäkt       600.000 
             Anslag till Samordningsförbundet                       Fr vård-omsorgs-  345.000 
               Norra Dalsland utgår 
             Bidrag till Taxi utgår                                                      Fr kommun-          108.000 
                                                                                     styrelsen 
             Inget deltagande i Leaderprojektet                                           ”                  364.000 
             Borgensavgift från ÅKAB grundas på                           
               borgensåtagande, ökad intäkt överförs                           Fr Årets resultat     25.000 
             Fr KS anslag till Näringslivs- och arbets-                        Från KS 102           29.000 
               marknadsåtgärder. Anslaget utgår. 
 
- Nytt LSS-boende inom      600.000         
   vård- och omsorgsnämnden                         
            Skolvärdinna inrättas ej                                                Fr barn-utbildning-   250.000   
                                                                                                    nämnden 
            Fr KS  anslag till Näringslivs- o arbetsmarknads-           Fr KS 102                350.000 
             åtgärder 
 
- Avsättning till inlösen av framtida pensionsskuld 1.650.000     Fr KS 102            1.515.000 
           Från årets resultat                                                                                               135.000              
     5.621.000  5.621.000 
 
  Yrkande utan ekonomisk påverkan: 
-Marknadsföring gymnasiet (500.000) överförs från kommunstyrelsen till gymnasienämnden. 
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forts KF § 199 
 
Thomas Olson (fp) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg och Kjell Kaså. 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkade bifall till Socialdemokraternas förslag. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Kjell Kaså, Mikael Karlsson och 
Thomas Olson. 
 
Anne Sörqvist (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Mikael Karlsson, Kaare Kvist (v), Kjell Kaså och 
Ewa Arvidsson. 
-------------- 
 
Mötet ajournerades mellan kl 20.00 – 20.30 
 
--------------- 
 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg, Kjell Kaså, Thomas Olson, 
Christer Törnell, Håkan Sandberg och  Michael Karlsson. 
 
Tina Carlson (v) yrkade att Åmåls kommun skall lämna vänortssamarbetet, 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund samt Samordningsförbundet 
Norra Dalsland. Vidare yrkades att ytterligare 1,5 miljoner satsas på arbets- 
lösa ungdomar och detta finansieras genom att flytta pengar från Närings- 
livs- och arbetsmarknadsåtgärder under KS, samt ta av årets överskjutande 
kapital. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell, Kjell Kaså, Håkan Sandberg, Kurt 
Svensson och Ewa Arvidsson. 
 
Lisbeth Karlsson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Thomas Olson, Tina Carlson, Anne Sörqvist, Håkan 
Sandberg, Ewa Arvidsson och Laila Andrén. 
 
Emil Radanov (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson, Emil Radanov, Ewa Arvidsson, 
Gustav Wennberg, Christer Törnell och Kjell Kaså. 
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forts KF § 199 
 
Mötet ajournerades mellan kl 21.55 – 22.10. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att Håkan Sandberg 
hade 6 olika yrkanden. Ordföranden ställde proposition på det första yrkandet 
avseende fältassistent, och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat 
avslå detsamma. Omröstning begärdes. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: Den som röstar 
”Ja”  bifaller Håkan Sandbergs förslag och den som röstar ”Nej” avslår 
förslaget. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avgavs 4 Ja-röster och 26 Nej-röster. En 
ledamot frånvarande utan ersättare. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige hade avslagit Håkan 
Sandbergs förslag. 
 
Fullständig röstresultat se sid 30 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på Håkan Sandbergs yrkande 
avseende inflationstakten och konstaterade att kommunfullmäktige avslagit 
detsamma. 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkan Sandbergs yrkande avseende 
Sparbeting inom barn- och utbildningsnämnden och konstaterade att 
kommunfullmäktige avslagit detsamma. 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkans Sandbergs yrkande angående 
nytt LSS-boende  och konstaterade att kommunfullmäktige avslagit 
detsamma. 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkan Sandbergs yrkande om avsätt- 
ning till inlösen av framtida pensionsskuld och konstaterade att kommun-
fullmäktige  avslagit detsamma. 
 
Ordföranden ställde till sist proposition på Håkan Sandbergs yrkande att 
Marknadsföring gymnasiet överförs från kommunstyrelsen till gymnasie- 
nämnden och konstaterade att kommunfullmäktige avslagit detsamma. 
 
Ordföranden meddelade att yrkanden från s-ledamöter behandlas som ett 
förslag, socialdemokraternas förslag. 
 
Ordföranden konstaterade att 3 förslag kvarstod:, kommunstyrelsens förslag, 
socialdemokraternas förslag samt Tina Carlsson (v) förslag. 
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forts KF § 199 
 
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärdes.  
 
Ordföranden utsåg kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställde 
därefter proposition på socialdemokraternas förslag och Tina Carlssons (v) 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterade att socialdemokraternas förslag utgör motförslag. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja”, den som bifaller socialdemokraternas 
förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avlämnades 16 Ja-röster, 11 Nej-röster 
och 3 avstår. En ledamot var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständig röstresultat se sid 31 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun- 
styrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta driftsbudget för 2008 i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet inkluderar inkomst- och utgiftsposter och baseras på en oförändrad 
kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Mot beslutet reserverade sig till förmån för socialdemokraternas förslag: 
Ewa Arvidsson (s), Michael Karlsson (s), Gustav Wennberg (s),  
Birgitta Johansson (s),  Laila Andrén (s), Mikael Norén (s), Sebastian 
Karlsson (s), Anders Hedin (s), Kjell Lindstedt (s) och Birgit Karlsson (mp). 
 
Tina Carlsson (v) reserverade sig till förmån för eget förslag. 
 
_______________________ 
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Forts KF § 199 
 

 
 
OMRÖSTNINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 november 2007 
 
Ärende nr  11        Rubrik   Förslag till driftbudget 2008 -  Håkan Sandbergs förslag om  
                                            inrättade av fältassistenttjänst 
Ja=  Håkan Sandbergs yrkande 
 
Nej=  Avslag på Håkan Sandbergs 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)     x  
Sven Martinsson (c )     x  
Lisbeth Karlsson (c )     x  
Stellan Andersson (c )    x  
Cecilia Gustafsson (s) -------------------    
Joakim Karlsson (s) Sebastian Karlsson (s)   x  
Anders Hedin (s)     x  
Thomas Fridlund (c )    x  
Karl-Erik Lundgren (c ) Birol Iakoubov (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)   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  
Summa antal röster   4 26  

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-11-28 31 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 199 
 
 

OMRÖSTNINGSLISTA vid KF-sammanträde den 28 november 2007 
 
Ärende nr  11        Rubrik:          Förslag till driftbudget 2008  
Ja=   Kommunstyrelsens förslag 
 
Nej=  Socialdemokraternas förslag 
 
 
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)     x  
Sven Martinsson (c )    x    
Lisbeth Karlsson (c )    x    
Stellan Andersson (c )   x    
Cecilia Gustafsson (s) -------------------    
Joakim Karlsson (s) Sebastian Karlsson (s)   x  
Anders Hedin (s)     x  
Thomas Fridlund (c )   x    
Karl-Erik Lundgren (c ) Birol Iakoubov (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)     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    
Summa antal röster  16 11  3 
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KF § 200 
 
KS § 372 
AU § 518 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Förslag till investeringsbudget 2008 
 
Diskussion förs kring investeringsbudget 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2008: 
 

1. Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2008 till respektive 
nämnd för investeringar: 

 
Kommunstyrelsen 4 000 
Kulturnämnden 372 
Barn- och utbildningsnämnden 1 400 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 000 
Vård- och omsorgsnämnden 1 000  
Gymnasienämnden 3 000 

 
2. Dessutom avsätts 8 950 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för 

taxefinansierade investeringar. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 31 722 000 
kronor. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att investeringsbudgeten på vård- och 
omsorgsnämnden tillförs ytterligare 200 000 kronor för LSS-boende. 
 
Christer Törnell yrkar bifall till Kurt Svensson (c) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att utöver budgetberedningens förslag finns ett 
tilläggsyrkande från Kurt Svensson (c). Ordföranden ställer proposition på 
budgetberedningens förslag och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut 
i enlighet med detta. Ordföranden ställer sedan proposition på Kurt Svenssons 
(c) tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i 
enlighet med detta. 
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Forts KF § 200 
Forts KS § 372 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2008: 
 

1. Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2008 till respektive 
nämnd för investeringar: 

 
Kommunstyrelsen 4 000 
Kulturnämnden 372 
Barn- och utbildningsnämnden 1 400 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 000 
Vård- och omsorgsnämnden 1 000  
Gymnasienämnden 3 000 

 
2. Dessutom avsätts 8 950 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för 

taxefinansierade investeringar. 
 
3. Investeringsbudgeten på vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 000 

kronor för LSS-boende. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 31 922 000 
kronor. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A81-A82. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga kommunstyrelsens förslag till                        
investeringsbudget för 2008: 
 

Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2008 till respektive     
nämnd för investeringar: 

 
Kommunstyrelsen 4 000 
Kulturnämnden 372 
Barn- och utbildningsnämnden 1 400 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 000 
Vård- och omsorgsnämnden 1 000  
Gymnasienämnden 3 000 
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                                                Forts KF § 200 

 
Dessutom avsätts 8 950 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för   
taxefinansierade investeringar. 
 
Investeringsbudgeten på vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 000   
kronor för LSS-boende. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 31 922 000 
kronor. 
 
____________________ 
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KF § 201 
 
KS § 373 
AU § 530  
 
BUDGETBEREDNING: Anslagsbindningsnivå 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2008 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet 
innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att binda 2008 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet innebär att 
nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens förslag i ärendet, bil A83. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att binda 2008 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet innebär att 
nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
___________________
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KF § 202 
 
KS § 374 
AU § 531 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Ekonomisk flerårsplan 2008-2010 
 
Resultatprognos och finansieringsprognos för 2009 och 2010 diskuteras. 
 
Budgetberedningens beslut 
 
Under början av 2008 skall en presidiekonferens hållas för att diskutera de 
ekonomiska förutsättningarna för 2009 och 2010.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos och 
finansieringsprognos för 2009 och 2010. Tillsammans med driftsbudget och 
investeringsbudget för 2008 utgör dessa kommunens ekonomiska flerårsplan 
för 2008-2010. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Christer Törnell (kd) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen förslår kommun-
fullmäktige att anta resultatprognos och finansieringsprognos för 2009 och 
2010. Tillsammans med driftsbudget och investeringsbudget för 2008 utgör 
dessa kommunens ekonomiska flerårsplan för 2008-2010. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgitta 
Johansson (s) deltar inte beslutet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil A84. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg. 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 202 
 
Håkan Sandberg (m) yrkade som tillägg att särskild granskning skall utföras 
under januari månad varefter flerårsplanen eventuellt skall omprövas. 
 
Gustav Wennberg (s) och Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till Håkan 
Sandbergs förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag och Håkan Sandbergs tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och 
konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden ställde vidare proposition på Håkan Sandbergs tilläggsyrkande 
och konstaterade att kommunfullmäktige bifallit detta. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga resultatprognos och finansieringsprognos 
för 2009 och 2010. Tillsammans med driftsbudget och investeringsbudget för 
2008 utgör dessa kommunens ekonomiska flerårsplan för 2008-2010. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare, i enlighet med Håkan Sandbergs 
tilläggsyrkande, att en särskild granskning skall utföras under januari varefter 
flerårsplanen eventuellt skall omprövas. 
 
_________________ 
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KF § 203 
 
KS § 327 
AU § 546 401/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport, daterad 2007-10-
31, behandlas. 
 
I prognosen för september månad avseende samtliga verksamheter redovisas 
ett budgetunderskott på 1,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 0,2 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 0,6 
miljoner kronor, vilket är en förbättring på 4,1 miljoner kronor sedan 
föregående prognos. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på 2,3 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kvartalsrapporten överlämnas till kommun-
fullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-53. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
 
_____________________ 
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KF § 204 
 
KS § 323 
AU § 502 262/2007 
 
Ansökan om Kommunal borgen för lån – Höghedens slalomklubb 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Höghedens slalomklubb, daterad 2007-08-12 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2007-

10-04, SBNs AU § 53   
 
Höghedens slalomklubb ansöker om kommunal borgen för ett lån på 500 000 
kronor. Lånet upptas för att kunna investera i ett nytt snösystem och flytta en 
lift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att delegera till nämndens arbetsutskott 
att besvara remissen, efter klarläggande av lånefinansieringen. 
 
Arbetsutskottet har fått reda på att klubben, på grund av tidsbrist inför 
vintersäsongen, haft förnyade kontakter med banken och diskuterat lån. 
Föreningen behöver i nuläget enbart kommunal borgen på 300 000 kronor. 
 
”Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har inga principiella invändningar 
mot en kommunal borgen på 300 000 kronor mot bakgrund av att Åmåls 
kommun äger anläggningen. Dock bör amorteringstiden på lånet sättas till 
maximalt tre år” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att: 

1. Höghedens slalomklubb beviljas kommunal borgen på lån om 300 000 
kronor under förutsättning att amorteringstiden är maximalt tre år. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) föreslår att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och ekonomichefen. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sedan på Kurt 
Svenssons (c) tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag och Kurt Svenssons (c) 
tilläggsyrkande. 
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Forts KF § 204 
Forts KS § 323 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att: 

1. Höghedens slalomklubb beviljas kommunal borgen på lån om 300 000 
kronor under förutsättning att amorteringstiden är maximalt tre år. 
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och ekonomichef Roy Björck. 

 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning: 
”Beslutsunderlaget borde beskrivit klubbens ekonomiska ställning och 
återbetalningsförmåga.” 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 54-57. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Höghedens Slalomklubb beviljas kommunal 
borgen på lån om 300.000 kronor under förutsättning att amorteringstiden är 
maximalt tre år. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt 
Svensson och ekonomichef Roy Björck. 
 
____________________ 
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KF § 205 
 
KS § 324 
AU § 520 364/2007 
 
Delårsrapport och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Delårsrapport 2007-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 
Rapporten inkom till kanslienheten 2007-10-05. 

2. Revisionsberättelse, som inkom till kanslienheten 2007-10-05. 
 
I delårsrapporten framgår att resultatet för Fyrbodals kommunalförbund 
uppgick till 102 285 kronor 2007-06-30. 
 
I revisionsrapporten står: ”Vi tillstyrker att förbundets delårsrapport 
godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. 
 
Vi bedömer att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsredovisningen och revisionsberättelsen 
till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen överlämnar delårs-
redovisningen och revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för kännedom. 
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 58-76. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsredovisningen och revisions- 
berättelsen till handlingarna. 
 
_____________________ 
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KF § 206 
 
KS § 330 
AU § 553 399/2007 
 
Samordningsförbundet Norra Dalsland delårsbokslut januari - augusti 
2007 
 
Delårsbokslut från Samordningsförbundet Norra Dalsland, som inkom till 
kanslienheten 2007-10-30, behandlas.  
 
Delårsbokslutet redovisar finansiering av samverkansteamet Norra Dalsland 
och de informations-, utbildnings- och kartläggningsinsatser som förbundet 
genomfört. Prognosen för 2007 visar på fortsatt överskott, som dock på tre års 
sikt kommer att vara obefintligt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet för januari - augusti 2007 till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet 
för januari - augusti 2007 till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 77-85. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsbokslutet till handlingarna. 
 
_____________________ 
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KF § 207 
 
KS § 326 
AU § 536 326/2007 
 
Nämndorganisation - motion 
 
Följande dokument behandlas: 

3. Motion från Håkan Sandberg (m). Motionen inkom till kanslienheten 
2007-08-13 

4. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 BUN 
§ 158 

5. Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2007-10-18 GYMN § 106 
6. Skrivelse från Gun Svensson, rektor på Vuxenutbildningen, daterad 

2007-10-25 
 
I sin motion skriver Håkan Sandberg (m): 
”När nämndorganisationen för mandatperioden beslutades hägrade ett 
kommunalförbund med Säffle som skulle överta gymnasieskolan. Detta kan 
ha varit en anledning till att barn- och utbildningsnämnden delades upp på en 
gymnasienämnd och en barn- och utbildningsnämnd. 
 
Så här långt syns inga fördelar med förändringen. Samverkan mellan 
grundskola och gymnasium ligger nu mellan nämnder i stället för inom 
nämnd. Kostnaderna har minskat och effektiviteten har minskat. […] Vi 
föreslår därför: 
Att kommunfullmäktige beslutar att nämndorganisationen för barn- och 
utbildning, inklusive vuxenutbildning, samt gymnasieskolan skall återgå till 
den som gällde för 2006. Ändringen bör genomföras från och med 1 januari 
2008.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden föreslår 
kommunstyrelsen att avslå motionen.  
 
Vuxenutbildningen skriver: ”Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörj-
ning är en förutsättning för tillväxt och vuxenutbildningen har större koppling 
till näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationspolitiken än till 
skolpolitiken, varför tillhörigheten till kommunstyrelseförvaltningen är helt 
rätt. 
 
Det kommer att bli stora förändringar inom 1 till 1½ år på nationell nivå. 
Dessutom har Dalslandskommunernas kommunalförbund vuxenutbildningen 
på sin agenda, vilket är ytterligare ett argument att inte göra någon 
förändring.” 
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Forts KF § 207 
 
Forts KS § 326  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. Kommunstyrelsen finner för närvarande ingen anledning att 
genomföra någon förändring av nämndorganisationen. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (m) att: 
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen genom att 
besluta om följande organisationsförändring: 
 
Barn- och utbildningsnämnden omorganiseras enligt följande 
 
Nämndstorlek 9+9 (alt. 7+7) 
 
Verksamheten bör bestå av nuvarande barn- och utbildningsnämnd, 
gymnasienämnd samt följande: 
 
Från Kommunstyrelsen: 
421 Grundläggande vuxenutbildning 
422 Gymn. Vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 
423 Särvux 
424 Högskoleutbildning 
425 Svenska för invandrare 
426 Uppdragsutbildning  
 
Från Kulturnämnden: 
3041 Musikskola 
 
Från Samhällsbyggnadsnämnden: 
313 Fritidsgårdar 
 
Från vård- och omsorgsnämnden:  
522 Barn- och ungdomsvård 
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forts KF § 207 
forts KS § 326 
 
Verksamheten fritidsgårdar förstärks med en fältassistent, kostnad kr. 
500.000:- omfördelat från kommunstyrelsen 102, näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder. Överskott från billigare nämndorganisation överförs 
till resurscentrum för ungdomssociala insatser.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och 
dels Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har fattat beslut i enlighet 
med arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att avslå motionen i sin helhet. Kommunstyrelsen finner för 
närvarande ingen anledning att genomföra någon förändring av 
nämndorganisationen. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
 
Ordföranden låter Gustav Wennberg (s) lämna följande protokollsanteckning: 
”Socialdemokraterna återkommer med en motion angående förslag om 
ungdomssocialnämnd med mera. ” 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 86-92. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg (m). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förslag utgör svar på 
motion, innebärande att motionen avslås i sin helhet och att det för närvarande 
inte finns någon anledning att genomföra någon förändring av nämndorga- 
nisationen. 
 
___________________ 
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KF § 208 
 
KS § 329 
AU § 552 237/2006 
 
Kommunalförbundet Dalsland - motion 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m) som inkom till kanslienheten 2007-
07-28 

2. Skrivelse från Christina Svensson, förbundschef på 
Dalslandskommunernas kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2007-10-29 

 
Håkan Sandberg (m) skriver i sin motion: 
”Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att Åmål lämnar Kommunalförbundet den 31 december 2007. 
• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda och presentera ett 

konkret beslutsunderlag till kommunfullmäktige senast den 30 april 
2007. 

• Att formell anmälan om utträde inlämnas till kommunalförbundets 
direktion senast under november 2006” 

 
Arbetsutskottet beslutade 2006-09-19 AU § 432 att från kommunalförbundet 
begära in en skriftlig redovisning av de frågeställningar som blir aktuella inför 
ett utträde. 
 
Förbundschef Christina Svensson skriver: 
”En medlemskommun har rätt att utträda ut kommunalförbundet. Utträdet ska 
då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar ett år efter det årsskifte som 
inträffar efter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavanden mellan kommunalförbundet och den utträdande kommunen 
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Den 
ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller för det år då medlemskommunen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalats mellan kommunerna. ” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Det 
dåvarande Kommunalförbundet Dalsland är ombildat och heter nu 
Dalslandskommunernas kommunalförbund och är nu mer inriktat på 
samarbete och samverkan. 
______________________  
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forts KF § 208 
 
Forts KS § 329 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge att avslå motionen. Det dåvarande Kommunalförbundet Dalsland är ombil-
dat och heter nu Dalslandskommunernas kommunalförbund och är nu mer in-
riktat på samarbete och samverkan. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 93-97. 
 
Inlägg gjordes av Håkan Sandberg (m). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen.  
 
Mot beslutet reserverade sig: Tina Carlsson (v), Håkan Sandberg (m), 
Barbro Gustafsson (m) och Ulla Berne (m). 
 
_____________________ 
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§ 209 449/2007,462/2007, 463/2007 
 
Inkomna motioner 
 
Ordföranden meddelade att tre motioner inkommit: 
 
från Håkan Sandberg (m) angående Seniorboende i kv Illern, bil. ärende 21 a 
 
från Michael Karlsson (s) angående Ungdomssocialnämnd, bil ärende 21 b 
 
från Ewa Arvidsson (s) angående Införande av omvårdnadsprogrammet 
och vård och omsorgscollege till Karlbergsgymnasiet, bil ärende 21 c. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
§ 210 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson meddelade att möte med Dalslandskommunernas Kommu- 
nalförbund skulle hållas under morgondagen och fanns inget att rapportera vid 
dagens möte.  
 
Gustav Wennberg rapporterade från senaste  möte med Fyrbodals 
Kommunalförbund och vilka områden som behandlats där. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
§ 211 
 
Meddelanden 
 
Meddelades att kommunrevisionen den 16 november överlämnat två 
revisionsrapporter ”Kosten och köken” ställd till samhällsbyggnads- 
nämnden och ”LSS-verksamhetens ekonomirutiner och internkontroll” 
ställd till vård- och omsorgsnämnden. Rapporterna kommer till full- 
mäktige efter sedvanlig handläggning 
------------ 
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forts § 211 
 
Föredrogs skrivelse från SRF (Synskadades Riksförbund) Åmål, daterad 
2007-11-09, ställd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktigeledamöter 
angående ”Ett bättre, aktivare och friskare liv för synskade genom personlig 
service”.  
Kommunfullmäktige beslutar överlämna skrivelsen till vård- och 
omsorgsnämnden. 
------------ 
 
Håkan Sandberg meddelade att han fr o m 1 december 2007 lämnar uppdraget 
som kommunfullmäktigeledamot och de uppdrag han fått från kommunfull- 
mäktige. 
 
 
§ 212 466/2007 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt samtliga 
uppdrag  från fullmäktige 
 
Håkan Sandberg hade i skrivelse av den 28 november 2007 avsagt sig 
uppdraget som kommunfullmäktigeledamot och de uppdrag som han 
fått från kommunfullmäktige. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Håkan Sandbergs avsägelse. 
 
Anhållan om sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 
överlämnas till länsstyrelsen. 
 
§ 213 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
________________ 
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