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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-03-26 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x   
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c ) x    
Ulla-Britt Johansson (c ) x    
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s)  ------------------    
Mikael Norén (s) x  
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c )  Emil Radanov (c) x 
Stellan Andersson (c ) x   
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s)  Anette Andersson (s) x  
Anders Hedin (s) x    
Thomas Fridlund (c )  ------------------   
Karl-Erik Lundgren (c )  ------------------    
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd)  Inger Herfindal (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c ) x  
Ann-Louise Svensson (c ) x  
Helena Höög (c )  x Sven Callenberg (c) x    
Tina Carlson (v)     
Hans Elvingsson (m)  x   
Barbro Gustafsson (m)  x         
Ulla Berne (m)   x Barbro Spjuth (m) x 
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x 
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 49 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Upprop genomförs. 
 
§ 50 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 51 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne Sörqvist (c)  
och Kjell Lindstedt (s).  
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 2 april 2008, kl 14.00. 
 
§ 52 
 
Dagordning 
 
Punkten 9 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer 
eller frågor har inkommit. 

 
Utsänd dagordning fastställs med denna justering. 
 
____________ 
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KF § 53 
 
KS § 71 
AU § 82 77/2008 
 
Partiell inlösen av pensionsutfästelse 
 
Skrivelse från personalchef Jeanette Lämmel och ekonomichef Roy Björck, 
daterad 2008-02-28, behandlas. 
 
Arbetet med 2007 års bokslut pågår nu och personalchefen och 
ekonomichefen skriver att posten för kommunens pensionsskuld uppgår till 
351 miljoner kronor. Det finns ekonomiskt utrymme att teckna en 
försäkringslösning, en så kallad partiell inlösen, som minskar kommunens 
årliga kostnader för pensionsutbetalningar. 
 
Skribenterna föreslår att kommunstyrelsen tecknar partiell inlösen för nio 
pensionstagare födda mellan 1938-07 och 1939-04 med inträdesdag 2008-05-
01 och erlägger en engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive 
löneskatt. 
 
Kjell Kaså (c) tillstyrker förslaget från personalchefens och ekonomichefen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. En partiell inlösen för nio pensionstagare födda mellan 1938-07 och 
1939-04  tecknas med inträdesdag 2008-05-01 

2. En engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive löneskatt 
erläggs för detta 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. En partiell inlösen för nio pensionstagare födda mellan 1938-07 och 
1939-04  tecknas med inträdesdag 2008-05-01 

2. En engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive löneskatt 
erläggs för detta 

______________________ 
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forts KF § 53 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-2. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att: 

1. En partiell inlösen för nio pensionstagare födda mellan 1938-07 och 
1939-04 tecknas med inträdesdag 2008-05-01 

2. En engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive löneskatt 
erläggs för detta  

______________________ 
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KF § 54 
 
KS § 66 
AU § 78 75/2008 
 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-02-18, SBN § 
12 

2. Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2008-
02-18 

 
Efter att samhällsbyggnadsnämnden har fått en ny verksamhet med ansvar för 
kommunens fastigheter, krävs en revidering av nämnden reglemente. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 3-8. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige antar reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.  
______________________ 
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KF § 55 
 
KS § 67 
AU § 79 437/2007 
 
Revisionsrapport om kosten och köken 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Revisionsrapporten ”Kosten och köken”, daterad 2007-11-08 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-21, SBN § 

2 
3. Tjänsteskrivelse från ekonom Åke Andersson 

 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunrevisionen 
granskat kosten och köken. Revisionens samlade intryck är att 
kostverksamheten fungerar väl, men revisionen vill alldeles särskilt 
understryka kravet om god ekonomisk hushållning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ekonomens skrivelse som kommentar till 
rapporten. 
 
Ekonomen redogör för vissa sakfel i rapporten, bland annat gällande 
ekonomiskt resultat för 2006 och jämförelsestatistik med andra kommuner. 
 
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 9-39. 
 
Revisor Jens Karlsson kommenterar revisionsrapporten. 
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forts KF § 55 
 
Thomas Olson (fp) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande till handlingarna.  
______________________
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KF § 56 
 
KS § 70 
AU § 81 245/2006 
 
Motion om kommunens namn 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m), daterad 2006-08-15 
2. Tjänsteskrivelse kommunchef från Susanne Korduner, daterad 2006-

11-13 
3. Protokollsutdrag från kulturnämnden, 2007-02-15, KN § 23 
4. Tjänsteskrivelse från dåvarande kulturchef Inga-Britt Jonsson, daterad 

2006-11-20 
5. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-02-18, SBN § 

15 
6. Sammanställning av inkomna motionssvar, daterad 2008-02-11 
7. Skrivelse från Ånimskogs byalag, daterad 2007-03-15 
 

I motionen föreslås att kommunen byter namn till Åmåls stad. 
 
Motionen har remitterats till kommunchefen, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunchefen tar inte ställning, men ger både för- och motargument i 
frågan. 
 
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturchefens tjänsteskrivelse och föreslår 
kommunstyrelsen att även inhämta åsikter från flera instanser, t e x byalagen. 
 
Dåvarande kulturchefen anser att det skulle onekligen markera att Åmål är en 
gammal småstad och kan inte se något kulturellt hinder för namnändring om 
det finns majoritet för förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur remitterat ärendet och låter 
föreliggande sammanställning av inkomna synpunkter utgöra nämndens svar. 
 
Sammanställningen innehåller svar från kulturchefen, turistchefen, 
kristdemokraterna och socialdemokraterna. Turistchefen anser det ur 
marknadsföringssynpunkt vara av stor vikt att Åmål i framtiden kallas stad. 
Kristdemokraterna ser ingen så avgörandebetydelse till ett namnbyte som kan 
motivera detta. Socialdemokraterna ställer sig positiva till att kommunen 
återtager benämningen Åmåls stad. 
 
Ånimskogs byalag har ringt runt till övriga byalag och finner att 
samstämmigheten mot byte av namn är överväldigande.  
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forts KF § 56 
 
Kurt Svensson (c) och Michael Karlsson (s) yrkar att motionen avslås. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
invånare som bor i kommunens ytterområde kan uppleva begreppet stad som 
exkluderande.   
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
invånare som bor i kommunens ytterområde kan uppleva begreppet stad som 
exkluderande.   
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 40-49. 
 
Inlägg görs av Barbro Spjuth (m). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom invånare som bor i 
kommunens ytterområde kan uppleva begreppet stad som exkluderande. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Sammanträdesdatum Sida 
 2008-03-26 11 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 57 
 
KS § 68 
AU § 80 83/2007 
 
Motion om energiansvar 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m), Tina Carlsson (v) och Birgit 
Karlsson (mp), daterad 2007-02-22 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-02-18, SBN § 
15 

 
Motionärerna föreslår att kommunen investerar i vindkraft för att kompensera 
nuvarande elförbrukning i kommunens och ÅKAB:s fastigheter och att detta 
utreds på en mängd sätt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte det vara kommunens uppgift att 
investera i vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med 
entreprenörer inom området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för 
framtagande av vidkraftsplan för Dalslandskommunerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
motionen: 
 
Åmåls kommun anser inte det vara kommunens uppgift att investera i 
vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med entreprenörer inom 
området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för framtagande av vidkraftsplan 
för Dalslandskommunerna. 
 
Därmed avslås motionen. 
______________________  

 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
motionen: 
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Forts KF § 57 
 
Forts KS § 69 
 
Åmåls kommun anser inte det vara kommunens uppgift att investera i 
vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med entreprenörer inom 
området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för framtagande av vidkraftsplan 
för Dalslandskommunerna. 
 
Därmed avslås motionen. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 50-53. 
 
Birgit Karlsson (mp) och Barbro Gustavsson (m) tackar för motionssvaret.  

 
Kurt Svensson (c), Thomas Olson (fp) och Kjell Kaså (c) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Inlägg görs av Sven Martinsson (c). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med följande motivering: 

 
Åmåls kommun anser inte det vara kommunens uppgift att investera i 
vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med entreprenörer inom 
området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för framtagande av vidkraftsplan 
för Dalslandskommunerna. 
______________________ 
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KF § 58 76/2008 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kulturnämnden och i 
styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB – Lars Sällström. 
 
Lars Sällström har i skrivelse daterad den 25 februari avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i kulturnämnden och i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter 
AB.   
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Lars Sällströms avsägelse att gälla 
från och med mars månads utgång. 

 
KF § 59 
 
Fyllnadsval som ledamot i kulturnämnden efter Lars Sällström 
 
Kjell Lindstedt (s) föreslår kommunfullmäktige att utse, Björn Weiderstrand 
(s), Sjödalsgatan 4, 662 30 Åmål, tel 13638, som ersättare i kulturnämnden 
efter Lars Sällström (s).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Björn Weiderstrand (s) som ny ledamot 
i kulturnämnden för resten av innevarande mandatperiod.  
 
KF § 60 
 
Fyllnadsval som ledamot i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB 
efter Lars Sällström 
 
Kjell Lindstedt (s) föreslår kommunfullmäktige att utse Linda Strand (s), 
Vallsjön 81, 662 95 Fengersfors, tel 22058, som ledamot i styrelsen för Åmåls 
Kommunfastigheter AB.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Linda Strand (s) som ny ledamot i 
styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB för resten av innevarnade 
mandatperiod. 
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KF § 61 
 
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB 
efter Linda Strand (s) 
 
Kjell Lindstedt (s) föreslår kommunfullmäktige att utse Gustav Wennberg (s), 
Elisebergsgatan 23 B, 662 91 Åmål, tel 10865, som ersättare i styrelsen för 
Åmåls Kommunfastigheter AB. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Gustav Wennberg (s) som ny ersättare i 
styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB för resten av innevarande 
mandatperiod. 
 
KF § 62 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kjell Kaså (c) informerade från möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund, som ägde rum den 28 februari i Håverud och de ärenden 
som behandlats där.  
 
Gustav Wennberg rapporterade från möte med Fyrbodals Kommunalför- 
bund som ägde rum den 7 februari i Färgelanda och de olika frågor och 
områden som behandlats där. 
 
Inlägg görs av Thomas Olson (fp)  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
KF § 63 
 
Meddelande 
 
Föredrogs länsstyrelsens protokoll daterad 2008-03-20, ”Inspektion enligt 19 
kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen”. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 2008-03-06 att Rune Holmström (s), utses till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Ann Ottosson (s) till och med 2010-10-
31. 
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KF § 64 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
_________________ 
 
 
Efter mötet avtackas Kjell Karlsson, ordförande i styrelsen för Åmåls 
kommunfastigheters AB. 
 
_________________ 
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