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Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner 
Kommunsekr Irene Larsson 
Kommunutredare Ida Rådman 
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 N Ä R V A R O L I S T A   KF 2007-12-19 

 
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   
Stellan Andersson (c ) x  
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s)  Sebastian Karlsson (s) x  
Anders Hedin (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) x   
Barbro Gustafsson (m)  x        
Ulla Berne (m)   x 
Hans Elvingsson (m)   Barbro Spjuth (m) x 
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 214 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde, det sista 
för året, och förklarade detsamma öppnat. 
 
§ 215 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 216 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven Callenberg 
och  Gustav Wennberg. 
 
Justeringen skulle äga rum på stadshuset fredagen den 28 december 
2007, kl 11.00. 
 
§ 217 
 
Dagordning 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit och kommer denna 
att behandlas under punkt 12. 
 
Utsänd dagordning fastställdes. 
 
___________
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KF § 218 
 
KS § 379 
AU § 573 302/2007 
 
Försäljning av mark, del av Åmåls-Nygård 1:1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Roy W Hanssen, daterad 2007-08-30 
2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-11-22 
3. Förslag till köpeavtal, daterat 2007-11-22 

 
Roy W Hanssen önskar köpa cirka 2 000 m2 av fastigheten Åmåls Nygård 1:1 
för att bygga en industrihall för lager och uthyrning av kontor- och 
industrilokaler. 
 
Planeringsingenjören föreslår att framställan tillmötesgås i enlighet med 
köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten 
Åmåls Nygård 1:1 till Roy W Hanssen i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten 
Åmåls Nygård 1:1 till Roy W Hanssen i enlighet med köpeavtalet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-6. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar sälja del av fastigheten Åmåls Nygård 1:1, 
ca 2.000 m2, till Roy W Hanssen, Åmål, och i enlighet med upprättat 
förslag till köpeavtal. 
 
___________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-12-19 5 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF  § 219 
 
KS § 376 
AU § 570 432/2007 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2008 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2008, daterad 2007-11-05, 
behandlas. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Några smärre justeringar ska göras i dokumentet, som reviderat överlämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunchef Susanne Korduner påpekar att översta stycket på sida fem 
”Arbetet med förbättring…” bör strykas, eftersom denna information redan 
finns nämnt i stycke fyra på samma sida ”Under 2008 skall…”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att stryka första stycket på sida fem.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2008.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 7-12. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén (s) 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén (s), Anne Sörqvist (c) och Sven 
Martinsson (c ). 
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forts KF § 219 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar antaga verksamhetsplan för kommun- 
styrelsen för 2008. 
 
_____________________ 
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KF  § 220 
 
KS § 375 
AU § 569 99/2007 
 
Ansökan om bildande av Leaderområde i Dalsland och Årjäng 
 
Följande två skrivelser behandlas: 

1. Utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och Årjäng, som 
inkom till kanslienheten 2007-11-22 

2. Förslag till stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng, som 
inkom till kanslienheten 2007-11-22 

3. Minnesanteckningar, som inkom till kanslienheten 2007-11-27 
 
Visionen med Leaderområdet Dalsland och Årjäng är att genom olika 
samverkansprojekt bidra till ökad sysselsättning och företagande för de 
boende i området och därmed skapa en ökad livskvalitet på landsbygden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng 
2. Åmåls kommun antar utvecklingsstrategin för Leaderområde Dalsland 

och Årjäng 
3. Åmåls kommun antar stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
4. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner i 

Dalsland samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng 
2. Åmåls kommun antar utvecklingsstrategin för Leaderområde Dalsland 

och Årjäng 
3. Åmåls kommun antar stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
4. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner i 

Dalsland samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet. 
______________________ 
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forts KF § 220 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 13-48. 
 
Gustav Wennberg (s) och Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Barbro Gustafsson (m) yrkade, under förutsättning att fullmäktige beslutar 
delta i Leaderprojektet, att en oberoende granskning och utvärdering av 
projektet skall göras dels under projekttidens gång t.ex efter halva projekt-
tiden samt efter projekttidens slut. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c  ), Gustav Wennberg (s) och Barbro 
Gustafsson (m). 
 
Anne Sörqvist (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell (kd). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Barbro Gustafssons tilläggs-
yrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 
terade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på Barbro Gustafssons tilläggs- 
yrkande och kommunfullmäktige beslutade i enlighet med detsamma.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att 
1.  Åmål kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng 
2.  Åmåls kommun antar utvecklingsstrategin för Leaderområde Dalsland 
     och Årjäng 
3.  Åmåls kommun antar stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
4.  Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
5.  Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner 
     i Dalsland samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att  en oberoende granskning och 
utvärdering av projektet skall göras dels under projekttidens gång t.ex efter 
halva projekttiden samt efter projekttidens slut. 
_______________________ 
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KF § 221 
 
KS § 377 
AU § 571 491/2007 
 
Taxor för räddningstjänsten 2008 och framåt 
 
Förslag till taxor för räddningstjänsten, som inkom till kanslienheten 2007-11-
20, behandlas.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 
räddningstjänsten. Taxorna gäller från och med 2008-01-01 och tills vidare.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 
räddningstjänsten. Taxorna gäller från och med 2008-01-01 och tills vidare.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 49-52. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxor för räddningstjänsten. Taxorna 
gäller från och med 2008-01-01 och tills vidare. 
 
____________________ 
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KF § 222 
 
KS § 378 
AU § 572 460/2007 
 
Tippningsavgifter för Östby miljöstation 2008 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2007-11-19, SBN § 107, 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lade förslag till tippningsavgifter vid Östby 
miljöstation för 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tippningsavgifter för 
Östby miljöstation under 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tippningsavgifter för 
Östby miljöstation under 2008. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 53-55. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m), Kurt Svensson (c ) och Sven  
Martinsson (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa tippningsavgifter för Östby 
miljöstation för år 2008. 
 
___________________ 
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KF § 223 
KS § 389 
POU § 115  400/2007 
 
Organisationsförändring för kulturhuset, kulturskolan och ungdoms-
huset 
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2007-06-05 § 54 
gjort en avstämning av förvaltningsorganisationen i relation till den nya 
nämndorganisationen. Utskottet beslöt att uppdra åt en arbetsgrupp bestående 
av personalchef Jeanette Lämmel, tf förvaltningschef Svante Melander och 
förvaltningschef Tommy Jingfors att utreda och inkomma med förslag när det 
gäller kulturhuset, kulturskolan och ungdomshuset.  
 
Vid personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-10-03 § 98 
redovisades ett internt arbetsmaterial i ärendet från arbetsgruppen. Utskottet 
beslöt att uppdra åt gruppen att arbeta vidare och återkomma med ett förslag i 
ärendet. Förslaget skulle dessförinnan ha samverkats med berörda arbetstagar-
organisationer. 
 
Arbetsgruppen har i skrivelse 2007-09-27 redogjort för sitt förslag i ärendet. 
Förslaget är en anpassning av förvaltningsorganisationen till den vid 
föregående årsskifte nybildade kulturnämnden och innebär bl a följande: 
 
- En ny kulturchef (1.0) utses med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar 

för kulturhuset och kulturskolan. Kulturchefen är dessutom ansvarig för 
samordning och utveckling av arbetet i ”kulturlandskapet Åmål”, där olika 
aktörer inom kulturområdet samarbetar.  

- Ungdomshuset tillförs kulturnämnden fr o m 2008-01-01. 
- En kultursamordnare (1.0) rekryteras fr o m 2008-01-01. Kultursam-

ordnaren arbetar på kulturhuset ca 50% och med övrig kulturverksamhet i 
hela kommunen ca 50%, där fokus ligger på kulturarbete för barn och 
unga samt arbete med olika kulturevenemang.  

- De tre ansvarsenheterna kulturhuset, kulturskolan och ungdomshuset 
tillhör en förvaltning.  

 
Personalchefen redogör för ärendet samt meddelar att arbetsgruppen överlåter 
till personal- och organisationsutskottet att ge förslag om förvaltningstill-
hörighet. MBL § 11-förhandling har ägt rum i ärendet 2007-10-18. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller arbetsgruppens förslag i ärendet enligt skrivelse 
2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall vara samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Organisationsförändringen träder i kraft 2008-01-01.  
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Forts KF § 223 
Forts KS § 389 
 
En utvärdering skall ske i ärendet senast i december 2008 och omfatta bl a om 
förvaltningstillhörigheten tillvaratar verksamhetens mål, syfte och behov på 
bästa sätt. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) föreslår att personal- och organisationsutskottets förslag 
behandlas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige bifaller arbetsgruppens 
förslag i ärendet enligt skrivelse 2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall 
vara samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen träder i kraft 
2008-01-01. En utvärdering skall ske i ärendet senast i december 2008 och 
omfatta bl a om förvaltningstillhörigheten tillvaratar verksamhetens mål, syfte 
och behov på bästa sätt. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 56-59. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att bifalla 
arbetsgruppens förslag i ärendet av 2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall 
vara samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen träder i 
kraft 2008-01-01. En utvärdering skall ske i ärendet senast i december 2008 
och omfatta bl a om förvaltningstillhörigheten tillvaratar verksamhetens mål, 
syfte och behov på bästa sätt. 
 
___________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-12-19 13 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 224 
 
KS § 380 
AU § 574 365/2007 
 
Arvoden under 2008, 2009 och 2010 – arvodesberedningens 
slutbetänkande 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Arvodesberedningens slutbetänkande, daterat 2007-10-12 
2. Skrivelser från Anne Sörqvist (c), daterade 2007-10-08 och 2007-11-

26 
3. Skrivelser från Håkan Sandberg (m), daterade 2007-10-05 och 2007-

11-09 
 
Arvodesberedningen föreslår att samtliga arvoden räknas upp enligt 
konsumentprisindex under 2008, 2009 och 2010. 
 
Vidare föreslår arvodesberedningen att kommunfullmäktige ger beredningen i 
uppdrag att inför kommande mandatperiod bereda: 

1. Vice ordförandes funktion och arbetsuppgifter 
2. Oppositionens villkor i kommunfullmäktige 
3. Arvoden inför kommande mandatperiod 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumenten till kommunfullmäktige.  
 
Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. Kjell Kaså (c) är ordförande under denna paragraf. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumenten till kommunfullmäktige.  
 
Kurt Svensson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kjell Lindstedt (s) är 
ordförande under denna paragraf. 
______________________ 
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forts KF § 224 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil  60-71. 
 
Ulla Berne (m) yrkade avslag på Arvodesberedningens förslag till 
förmån för Moderaternas förslag i ärendet, bil sid 65 i handlingarna, 
innebärande bl a: 
- kommunstyrelsens vice ordförande skall utses från samma parti som ord- 
förande och arvoderas för att träda in när ordförande har förfall. Det motiverar 
ett begränsat årsarvode på max 5.000:-. I övrigt gäller arvodesreglementet 
med ersättning för förlorad arbetsinkomst m m. 
- Ledande oppositionsföreträdare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Med 
partiledararvoden behövs bara ordinarie KS AU arvode kr 26.053:-. Förlorad 
arbetsinkomst mm ersätts därutöver. 
- Partiledare i kommunfullmäktige som representerar annat parti än 
kommunalrådet. Arvode utgår med årsarvode som beräknas genom att varje 
mandat som partiet har i kommunfullmäktige ger 1/50-del av kommunalrådets 
arvode.  
 
Anne Sörqvist (c ) yrkade bifall till Arvodesberedningens förslag innebärande 
att samtliga arvoden räknas upp enligt konsumentprisindex under 2008, 2009 
och 2010. 
 
Vidare föreslår arvodesberedningen att kommunfullmäktige ger beredningen i 
uppdrag att inför kommande mandatperiod bereda: 
1.  Vice ordförandes funktion och arbetsuppgifter 
2.  Oppositionens villkor i kommunfullmäktige 
3.  Arvoden inför kommande mandatperiod. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m) och Christer Törnell (kd) 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: Arvodesberedningens förslag och Ulla Bernes yrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Arvodesberedningens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Arvodesberedningens förslag, 
att samtliga arvoden räknas upp enligt konsumentprisindex under 2008, 2009 
och 2010. 
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forts KF § 224 
 
Vidare uppdras åt Arvodesberedningen att inför kommande mandatperiod 
bereda: 
1.  Vice ordförandes funktion och arbetsuppgifter 
2.  Oppositionens villkor i kommunfullmäktige. 
3.  Arvoden inför kommande mandatperiod. 
 
 
Kurt Svensson (c ) och Gustav Wennberg (s) deltar ej i behandlingen av 
detta ärende på grund av jäv. 
 
_____________________
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KF § 225 
 
Fyllnadsval som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse nuvarande 
ersättare Ulf Hanstål (m) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulf Hanstål (m), Högheden 310,  
66291 Åmål, tel 51199, som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
efter Håkan Sandberg (m), för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
 
KF § 226 
 
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Barbro Gustafsson (m) 
till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Gustafsson (m), Björkvägen 3, 
662 95 Fengersfors, tel 23369, som ersättare i kommunstyrelsen efter 
Ulf Hanstål (m), för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
 
KF § 227 
 
Fyllnadsval som ersättare i valberedningen 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Ulla Berne (m) till ny 
ersättare i valberedningen efter Håkan Sandberg (m) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Berne (m), Torggatan 2, 662 31  
Åmål, tel 16261 , som ersättare i valberedningen efter Håkan Sandberg (m), 
för återstoden av innevarande mandatperiod. 
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KF § 228 
 
Fyllnadsval som ordinarie ledamot  i  parlamentarisk grupp för 
arvodesberedning 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Hans Elvingsson (m) 
till ny ordinarie ledamot  i parlamentarisk grupp för arvodesberedning.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Elvingsson (m), Ödmans- 
gatan 8 C, 662 34 Åmål, tel 16798, som ordinarie ledamot i parlamentarisk 
grupp för arvodesberedning, efter Håkan Sandberg (m), för återstoden av 
innevarande mandatperiod. 
 
KF § 229 
 
Fyllnadsval som ersättare  i  parlamentarisk grupp för arvodesberedning 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Ulf Hanstål (m) till ny 
ersättare i parlamentarisk grupp för arvodesberedning.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulf Hanstål (m), Högheden 310, 662 91 
Åmål, tel 511 99, som ersättare i parlamentarisk grupp för arvodesberedning, 
efter Hans Elvingsson (m), för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
 
KF § 230 
 
Fyllnadsval som ordinarie ledamot i parlamentarisk grupp för ut- 
formning av kommunens verksamhetsplan 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Hans Elvingsson (m) 
till ny ordinarie ledamot i parlamentarisk grupp för utformning av 
kommunens verksamhetsplan. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Elvingsson (m), Ödmansgatan 8 C, 
662 34, tel 16798, som ordinarie ledamot i parlamentarisk grupp för 
utformning av kommunens verksamhetsplan, efter Håkan Sandberg (m), för 
återstoden av innevarande mandatperiod. 
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KF § 231 
 
Fyllnadsval som ersättare  i parlamentarisk grupp för ut- 
formning av kommunens verksamhetsplan 
 
Barbro Gustafsson föreslog kommunfullmäktige utse Barbro Spjuth (m) till 
ersättare i  parlamentarisk grupp för utformning av kommunens verksam-
hetsplan. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Spjuth (m), Stafettgatan 6, 662 36, 
Åmål,  tel 15275, som ersättare i parlamentarisk grupp för utformning av 
kommunens verksamhetsplan, efter Hans Elvingsson (m), för återstoden av 
innevarande mandatperiod. 
 
 
KF § 232 496/2007 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit från Michael Karlsson 
(s) angående införande av avgiftsfri barnomsorg inom Åmåls kommun, 
bil ärende 12. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
KF § 233 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson informerade från möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund, som ägt rum den 29 november och de ärenden som 
behandlats där. Rapporterades vidare  vilka ärenden som behandlats vid 
senaste möte med Fyrbodals kommunalförbund den 6 december i Uddevalla. 
Åmåls representanter hade varit förhindrade att närvara vid  mötet ifråga.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2007-12-19 19 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 234 
 
Meddelanden 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av 2007-12-07 att Hans Elvingsson (m), 
utsetts till ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Håkan Sandberg 
och  Patrik Sandvall (m) till ny ersättare i kommunfullmäktige att gälla  
till och med 2010-10-31. 
 
 
KF § 235 
 
Avslutning  
 
Ordföranden tillönskade alla en God jul och Ett Gott Nytt År och 
förklarade därefter sammanträdet avslutat. 
 
___________________ 
 
 
Kulturnämndens ordförande Lisbeth Karlsson och kulturchefen delade 
därefter ut Åmåls kommuns kulturstipendium för år 2007 till Peter Bergting. 
 
_______________ 
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