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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-01-30 

 
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)  ------------------  
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c )  Emil Radanov (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 )  Sven Callenberg (c )       x  
Helena Höög (c )    Anelia Dotcheva (c ) x   
Tina Carlson (v) x  t kl 18.50, tom § 7   
Barbro Gustafsson (m)  x        
Ulla Berne (m)   x 
Hans Elvingsson (m) x 
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s)  Anette Andersson (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 1 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, årets första, 
och förklarar detsamma öppnat. 
 
Ordföranden meddelar att dagens sammanträde kommer att spelas in och 
kommer att ske så i fortsättningen vid kommunfullmäktiges möten. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 2 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 3 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Edvinsson 
och Birgitta Johansson.  
 
Justeringen  äger rum på stadshuset onsdagen den 6 februari 2008, 
kl 14.00. 
 
§ 4 
 
Dagordning 
 
Punkten 10 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer 
eller frågor har inkommit. 
 
Utsänd dagordning fastställes därmed. 
 
____________ 
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KF § 5 
 
KS § 9 
AU § 607 441/2007 
 
Köp av byggnad på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16 
 
Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-12-13, 
behandlas. 
 
Åmåls kommun har fått en förfrågan angående förköp av byggnad på 
arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16. Tomten ligger i direkt 
anslutning till badplats och vid frilufts- och idrottsområde. På grund av 
regelverk för miljö och buller föreslår planeringsingenjören att Åmåls 
kommun köper byggnaden till den överenskomna köpeskillingen av 90 000 
kronor.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Åmåls kommun avser att utnyttja hembudsklausulen och köpa 
byggnad på arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16.  

 
2. Planeringsingenjören ges i uppdrag att inkomma med förslag till 

köpeavtal för byggnad på arrenderad mark på fastigheten Åmål 
Knarrbyn 1:16. Avtalet skall behandlas vid kommunstyrelsens möte i 
januari 2008. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Köpeavtal, som inkom till kanslienheten 2008-01-09, behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna köpeavtal till en kostnad på 90 000 kronor mellan Åmåls 
kommun och Hilding Esbjörnssons dödsbo gällande byggnad på 
arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16. 

 
2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, Kurt 

Svensson. 
 

3. Den totala kostnaden på 91 350 kronor för lagfart och köp av 
fastigheten skall tas ur kommunens rörelsekapital. 

______________________  
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forts KF § 5 
 
Kommunfullmäktiges behandling. 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 1-5. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att  
 
1  Godkänna köpeavtal till en kostnad på 90 000 kronor mellan Åmåls 
    kommun och Hilding Esbjörnssons dödsbo gällande byggnad på arrenderad 
    mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16. 
 
2  Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson. 
 
3  Den totala kostnaden på 91 350 kronor för lagfart och köp av fastigheten 
    skall tas ur kommunens rörelsekapital. 
 
___________________ 
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KF § 6 
 
KS § 15 
AU § 1 432/2007 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2008 
 
Förslag till verksamhetsplan för 2008, daterad 2007-11-27, behandlas. 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-12-19 KF § 219 verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2008. Vid behandlingen hade en sida i dokumentet fallit 
bort och därför behandlas nu det kompletta dokumentet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2008. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 6-12. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta den kompletterade verksamhetsplanen 
för kommunstyrelsen för 2008. 
 
_________________
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KF § 7 
 
KS § 19 
AU § 5 385/2007 
 
Eventuellt bildande av friskola i Edsleskog 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Föräldraföreningen Edsleskogs skola, daterad 2007-10-
15 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2007-12-12, 
BUN § 199 

 
Föräldraföreningen Edsleskogs skola vill närmare undersöka möjligheten till 
att bilda en friskola i Edsleskog. ”En ansökan till skolverket kan skickas in i 
mars -08 och tidigast kan friskolan starta fr o m höstterminen -09. Detta 
innebär att Åmåls kommun måste fortsätta driva skolan t o m med vår -09.  
 
Om kommunstyrelsen kan bekräfta sitt stöd för att starta en friskola i 
Edsleskog kan planeringen för detta påbörjas omedelbart.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-10-30 att remittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 
Åmåls kommun bedriver skolverksamhet i Edsleskogs skola läsåret 2008/09 
under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever ska 

gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, samt ska föräldrar förklara 
sig införstådda med att den kommunala skolan, t ex Fengersfors skola, 
kommer att dimensioneras med hänsyn tagen till denna ansökan om 
friskola. Detta kan då innebära att barn som senare vill flytta över till 
den kommunala grundskolan inte garanteras plats i Fengersfors skola 
utan kan anvisas plats i t ex Tösse skola eller Södra skolan. 

 
Kjell Kaså (c) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag, men med två ändringar:  
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Forts KF § 7 
Forts KS § 19 
 

1. Den första meningen i yttrandet ändras till ”Kommunstyrelsen 
kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut om 
nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att:”. 

2. Dessutom läggs texten ”för de tre kommande läsåren” till under tredje 
punkten. 

 
Gustav Wennberg (s) yrkar att kommunen kvarstår vid det beslut som 
kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 angående nedläggning av 
grundskolor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Gustav Wennbergs (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att beslutet fattats i enlighet med Kjell Kasås (c) 
yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever för 

de tre kommande läsåren ska gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, 
samt ska föräldrar förklara sig införstådda med att den kommunala 
skolan, t ex Fengersfors skola, kommer att dimensioneras med hänsyn 
tagen till denna ansökan om friskola. Detta kan då innebära att barn 
som senare vill flytta över till den kommunala grundskolan inte 
garanteras plats i Fengersfors skola utan kan anvisas plats i t ex Tösse 
skola eller Södra skolan. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
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Forts KF § 7 
 
Forts KS § 19 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Gustav Wennberg (s) att kommunen 
kvarstår vid det beslut som kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 
angående nedläggning av grundskolor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Gustav Wennbergs (s) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
dessa och konstaterar att beslutet fattats i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever för 

de tre kommande läsåren ska gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, 
samt ska föräldrar förklara sig införstådda med att den kommunala 
skolan, t ex Fengersfors skola, kommer att dimensioneras med hänsyn 
tagen till denna ansökan om friskola. Detta kan då innebära att barn 
som senare vill flytta över till den kommunala grundskolan inte 
garanteras plats i Fengersfors skola utan kan anvisas plats i t ex Tösse 
skola eller Södra skolan. 

 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____________________  
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forts KF § 7 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 13-19 
 
Ordföranden meddelar att detta är ett informationsärende till fullmäktige. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige avvaktar ett slutligt förslag från kommunstyrelsen 
och lägger informationen till handlingarna. 
 
_________________ 
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KF § 8 
 
KS § 16 
AU § 2 99/2007 
 
Ansökan om bildande av Leaderområde i Dalsland och Årjäng 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-19 KF § 220 att ingå i Leaderområde 
Dalsland och Årjäng, under förutsättning att samtliga kommuner i Dalsland 
samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet. 
 
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. 
 
Ordföranden meddelar att Färgelanda kommun har valt att stå utanför 
samarbetet, men att detta inte kommer att påverka kostnaderna för övriga 
kommuner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 
  

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng trots 
att Färgelanda kommun har valt att inte delta 

2. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
3. Stadgar och utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och 

Årjäng kommer att behandlas senare 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng trots 
att Färgelanda kommun har valt att inte delta 

2. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
3. Stadgar och utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och 

Årjäng kommer att behandlas senare 
______________________  
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Forts KF § 8 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 20-22. 
 
Barbro Gustafsson (m) yrkade att hennes tilläggsyrkande från kommunfull- 
mäktiges behandling den 19 december 2008, § 220, även skulle tas med i 
dagens beslut,  innebärande ”att en oberoende granskning och utvärdering av 
projektet skall göras dels under projekttidens gång t ex. efter halva 
projekttiden samt efter projekttidens slut”  dock att ordet ”projektet” byts 
ut mot ”Leaderföreningen” 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Anne Sörqvist (c ) och Barbro Gustafsson. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag  och Barbro Gustafssons 
tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 
terade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på Barbro Gustafssons tilläggsförslag 
och kommunfullmäktige beslutade i enlighet med detsamma. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att 
 
1    Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng trots att  
      Färgelanda kommun har valt att inte delta 
2    Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
3    Stadgar och utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
      kommer att behandlas senare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att en oberoende granskning och 
utvärdering av Leader-föreningen skall göras dels under projekttidens gång  
t ex. efter halva projekttiden samt efter projekttidens slut. 
 
_______________ 
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KF § 9 
 
KS § 17 
AU § 3 243/2007 
 
Remiss – Bildande av naturreservatet Orsberget  
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2007-07-04 
2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2007-08-30, BMN § 

97 
3. Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2007-09-04 

 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Orsberget bildas i Åmåls kommun. 
Syftet är bland annat att bevara ängsgranskogen, lövrika branter och att öka 
andelen döda träd.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att områdets naturvärden motiverar ett skydd i 
form av naturreservat. Länsstyrelsens förslag överrensstämmer också väl med 
kommunens översiktsplan. Bygg- och miljönämnden har därför inga 
erinringar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ett brev har skickats till Länsstyrelsen från ett tiotal boende i området, som 
vill att Länsstyrelsen tillsammans med Åmåls kommun anordnar ett 
informationsmöte i frågan. Länsstyrelsens svar är att ett sådant möte skall 
ordnas, men att det kan dröja ett par veckor. 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-11 KS § 289 att avvakta med att svara 
på Länsstyrelsens remiss tills att informationsmötet har hållits, samt att vid 
slutligt beslut om remissvar är kommunstyrelsen beredningsorgan och beslut 
fattas av kommunfullmäktige. Informationsmöte nu har hållits.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande yttrande: 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från Länsstyrelsen angående 
remissvar. Skrivelsen inkom till kanslienheten 2008-01-09. 
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forts KF § 9 
 
forts KS § 17 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att lämna följande yttrande: Åmåls kommun har inga 
invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 23-39. 
 
Leif Aronsson (c ) yrkade som tillägg till Åmåls kommuns yttrande att 
Skogsstyrelsen bör ha möjlighet att ingripa och beordra nödvändiga insatser 
vid extrema omständigheter, t ex onormalt stora insektsangrepp, för att 
skydda omkringliggande skogsområden. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt till  
Leif Aronssons tillägg. 
 
Inlägg gjordes av Sven Martinsson (c ). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
föreslåg: kommunstyrelsens förslag och Leif Aronssons tillägg till 
kommunens yttrande. 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och konsta- 
terade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på Leif Aronssons förslag 
och kommunfullmäktige beslutade i enlighet med detsamma.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar som sitt yttrande att Åmåls kommun har inga 
invändningar mot förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar dock som tillägg till Åmåls kommuns yttrande 
att Skogsstyrelsen bör ha möjlighet att ingripa och beordra nödvändiga 
insatser vid extrema omständigheter, t ex onormalt stora insektsangrepp, för 
att skydda omkringliggande skogsområden. 
 
__________________ 
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KF § 10 
 
KS § 25 
POU § 129 444/2007 
 
Utökning av tid som överförmyndare 
 
Kommunchef Susanne Korduner har i skrivelse 2007-11-13 redogjort för 
rubricerade ärende samt föreslagit att tid som överförmyndare utökas från 
nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. Skrivelsen föredrages. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att tid som 
överförmyndare utökas från nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omgående justerad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att tid som 
överförmyndare utökas från nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 40-42. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, om 
utökning av överförmyndarens tid från nuvarande 25% till 40% från 
2008-01-01. 
 
__________________ 
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KF § 11 
 
KS § 6 
AU § 596 418/2004 
 
Motion – sommaraktiviteter för barn och ungdom 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Bibbi Moberg (s), Linda Strand (s), Michael Karlsson (s) 
och Laila Andrén (s), daterad 2004-11-30 

2. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2007-08-22, BUN, § 
122 

3. Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2007-11-22, VON, § 127 
 
Motionärerna vill att följande att-satser utreds: 
- Att undersöka behovet av omsorg för de barn som idag ej har fritidsplats 
  från skolavslutningen fram till skolans början 
- Att undersöka möjligheterna till att ge elever som gått ut barn- och fritids- 
   programmet i Åmål ett tillfälle att praktisera sitt yrkesval bland dessa 
   sommarlovsbarn 
- Att undersöka möjligheterna om dessa sommarveckor kan del- eller hel- 
  finansieras med bidrag från till ex Brottsförebyggande Rådet m fl. 
-  Att utreda vilken nämnd som bör ha huvudansvaret vid ett eventuellt  
    genomförande av motionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-22, BUN § 122, 
lämna följande yttrande: 
”En samordning mellan förvaltningarna, samhällsbyggnad, vård- och omsorg, 
arbetslivsenheten, behandlingsgruppen och barn- och utbildning krävs för att 
uppnå målen i föreliggande motion. Huvudansvaret för samordningen bör 
ligga på vård- och omsorgsförvaltningen/behandlingsgruppen.” 
 
I sin tjänsteskrivelse konstaterar Birgitta Nilsson från Resurscentrum  att det 
tidigare bedrivits sommarfritids på Derrrenäs, men att verksamheten lades ner 
på grund av minskande elevantal och att det inte finns någon större efter-
frågan på lovfritids. Lägerverksamhet finns för barn i missbrukarfamiljer och 
den verksamheten drivs i vård- och omsorgsförvaltningens regi. 
 
Motionen hade behandlats vid kommunstyrelsen sammanträde 2007-10-09, 
KS § 298, varit denna remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. 
 
Föredrogs vård- och omsorgsnämndens yttrande i ärendet, 2007-11-22, 
VON § 127, enligt vilket yttrande nämnden föreslog att motionen avvisas 
då intentionen i den inte faller inom vård- och omsorgsnämndens ansvars- 
och kompetensområde. 
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forts KF § 11 
 
Forts KS § 6 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande tillsammans med 
yttrande från Birgitta Nilsson, Resurscentrum. 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (s) bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enlig arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande tillsammans med 
yttrande från Birgitta Nilsson, Resurscentrum. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 43-50. 
 
Laila Andrén (s) tackade för motionssvaret. 
 
Anne Sörqvist (c ) yrkade avslag på motionen. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén, Michael Karlsson (s), Anne Sörqvist 
och Ewa Arvidsson (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens yttrande tillsammans med yttrande 
från Birgitta Nilsson, Resurscentrum. 
 
__________________ 
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KF § 12 
 
KS § 8 
AU § 606 449/2007 
 
Motion angående byggnation av seniorboende i Kvarteret Illern 
 
Motion från Håkan Sandberg (m), som inkom till kanslienheten 2007-11-21, 
behandlas. 
 
I motionen föreslås kommunstyrelsen med hjälp av facknämnderna föra en 
dialog med olika bostadsföretag om byggnation av seniorboende i kvarteret 
Illern. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att 
arbete redan pågår i frågan. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att 
arbete redan pågår i frågan. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till  handlingar i ärendet, bil 51-52. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att arbete redan pågår 
i frågan. 
 
__________________ 
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KF § 13 365/2007 
 
Justering av KF § 224, sammanträde 2007-12-19 – 
Arvoden under 2008, 2009 och 2010 – arvodesberedningens 
slutbetänkande 
 
Ordföranden redogör för ärendet. Se bil 53-55.  
En av tjänstgörande justeringsmän vid sammanträdet ifråga hade anmält jäv i 
rubricerat ärende och någon annan justeringsman hade inte utsetts. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen är justerad enligt lydelsen i den 
utskickade handlingen. 
 
 
 KF § 14 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kjell Kaså informerade från möte med Dalslandskommunernas Kommunal- 
förbund, som ägt rum den 20 december 2007, och om de ärenden som 
behandlats där och om beslut och åtgärder. 
 
Något möte med Fyrbodals Kommunalförbund hade inte ägt rum sedan 
föregående fullmäktigemöte. 
 
Frågor och inlägg gjordes av Thomas Olson (fp), Kjell Kaså (c ),Ulla-Britt 
Johansson (c ), Kurt Svensson (c ), Gustav Wennberg (s) och Christer Törnell 
(kd) 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
KF § 15 
 
Meddelanden 
 
Föredrogs tackskrivelser med anledning av att kommunfullmäktige uppvaktat 
Kerstin Edvinsson,  Håkan Sandberg  och Peter Bergting. 
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KF § 16 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
________________ 
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