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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-04-29 

 
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)  Rune Holmström (s)     x  
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c )  Emil Radanov (c ) x  
Karl-Erik Lundgren (c )      ( fr kl 20.55 Ann-Louise Svensson(c ), under § 85)  x 
Anne Sörqvist (c ) x    
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd) x  
Thomas Olson (fp) x   
Leif Larsson (c )  Bengt Hansson (c ) x  
Ann-Louise Svensson (c )  Bengt Wallin (c )      x  
Helena Höög (c )   Sven Callenberg (c )      x   
Tina Carlson (v) x   t kl 22.10 tom ärendenr 15 , § 89   
Barbro Gustafsson (m)  x        
Ulla Berne (m)   x tom ärendenr 1, §72 , kl 20.10 -  Barbro Spjuth from ärende 2, §73 
Hans Elvingsson (m) x 
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x   
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 65 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar  
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 66 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 67 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Hansson och 
Hans Elvingsson. Under ärende 10 utses Gustav Wennberg till justerare vid 
fråga om ansvarsfrihet för två olika fullmäktigeberedningar.  
 
§ 68 
 
Dagordning 
 
Ärendena 16 a) och b) samt 17 behandlas som första punkter vid dagens möte, 
då dessa ska justeras omedelbart, därefter följer uppställd dagordning och 
ärenden på sina respektive punkter.  
Punkten 20 och 22 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer 
eller frågor, respektive meddelanden  har inkommit. 
 
Utsänd dagordning fastställes med denna ändring. 
 
___________ 
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KF § 69 
KS § 96  72/2008 
AU § 137 21/2007 
  
 
Fastighetsövertagande ÅNAB - Justering av bokfört värde 
 
Skrivelse från Najadvarvet AB daterad 2008-04-21, behandlas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-14 KF § 51 godkänna ingående av 
föreliggande förslag till ramavtal och dess bilagor mellan Najadvarvet AB och 
Åmåls kommun.  

 
Avtalet innebar bland annat att Najadvarvet AB, genom en säljoption, har 
möjligheten att sälja Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB till Åmåls 
kommun. I avtalet finns även en köpoption, innebärande att Najad kan 
återköpa bolaget intill 8 år efter utnyttjande av säljoptionen. 
 
Ovanstående innebär att kommunen enligt avtal skall driva verksamheten 
vidare i dess nuvarande bolag skiljt från övrig verksamhet. Av denna 
anledning erfordras att en kommunal borgen på 55 miljoner kronor ställs till 
bolagets förfogande.  
 
Alfred van Wincoop VD för Najadvarvet AB skriver att det i ramavtalet 
angivna bokförda värdet vid nyttjande av köpoption, på brutto högst 55 
miljoner kronor, har på grund av ökade kostnader i entreprenadbranschen 
inneburit en fördyrad produktionskostnad för anläggningen. Skribenten 
hemställer att Åmåls kommun godkänner att ramavtalet justeras så att bokfört 
värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ramavtalet 
justeras så att bokfört värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ramavtalet 
justeras så att bokfört värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
______________________ 
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forts KF § 69 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handling i ärendet, bil. till ärende 16 a, samt 
kommunstyrelsens protokoll, utdelat vid dagens möte. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att ramavtalet justeras så att bokfört 
värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
__________________
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KF § 70 
 
KS § 97 72/2008 
AU § 138 21/2007 
 
Ökat kommunalt borgensåtagande för Fastighetsbolaget Åmåls Nygård 
AB 
 
Skrivelse från Najadvarvet AB daterad 2008-04-21, behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-27 KF § 44 att:  

1    Ställa en kommunal borgen på 55 miljoner kronor till förfogande för 
      Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 2008-03-28, då  
      Åmåls kommun förvärvar bolaget.  
2    Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
      motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet för perioden  
       2008-03-28 till 2008-12-31. 
3    Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

 
Alfred van Wincoop VD för Najadvarvet AB skriver att det i ramavtalet 
angivna bokförda värdet vid nyttjande av köpoption, på brutto högst 55 
miljoner kronor, har på grund av ökade kostnader i entreprenadbranschen 
inneburit en fördyrad produktionskostnad för anläggningen. Skribenten 
hemställer att Åmåls kommun godkänner att avtalet justeras så att bokfört 
värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF:s beslut 2008-
02-27 KF § 41 och besluta att: 

1. Ställa en kommunal borgen till brutto högst 60 miljoner kronor till 
förfogande för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 
2008-05-14.   

2. Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet från 
övertagandedatum (prel. 2008-05-20) till 2008-12-31. 

3. Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

______________________  
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Forts KF § 70 
Forts KS § 97 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF:s beslut 2008-
02-27 KF § 41 och besluta att: 

1. Ställa en kommunal borgen till brutto högst 60 miljoner kronor till 
förfogande för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 
2008-05-14.   

2. Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet från 
övertagandedatum (prel. 2008-05-20) till 2008-12-31. 

3. Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till kommunstyrelsens protokoll i ärendet utdelat vid 
dagens möte. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sitt beslut från 2008-02-27, KF § 41, 
och därvid besluta att: 

1   Ställa en kommunal borgen till brutto högst 60 miljoner kronor till 
     förfogande för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 
     2008-05-14.   
2   Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
     motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet från 
     övertagandedatum (prel. 2008-05-20) till 2008-12-31. 
3   Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 

      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
__________________ 
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KF § 71 
 
KS § 98 328/2007 
 
Detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik, Åmåls Kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-04-16, BMN § 
74 

2. Förslag till detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik 
AB. 

 
Utställning av planförslaget har skett i enlighet med PBL 5:23 under tiden 
2008-03-10 till 2008-04-07. Syftet med ny detaljplan är att kunna medge 
nybyggnad av lager för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik AB.  
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil. 110-124 samt 
protokoll utdelat vid dagens möte. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med bygg- och miljönämndens 
förslag, att antaga förslaget till detaljplan för Varvet 5, Nolato Elastoteknik 
AB, Åmåls kommun. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-04-29 9 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 72 
 
KS § 88 
AU § 121 116/2008 
 
Kommunens årsredovisning för 2007 
 
Förslag till årsredovisning för Åmåls kommun behandlas. Förslaget inkom till 
kanslienheten 2008-04-08. 
 
Ekonomichef Roy Björck och ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogör för 
årsredovisningen och svarar på frågor. 
 
Kommunens resultaträkning för 2007 visar ett överskott på 273 000 kronor. 
 
Kommunen har antagit sju finansiella mål i strävan efter en god ekonomisk 
hushållning. Under 2007 har fem av dessa mål uppnåtts. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med förslaget 
och överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ekonomichef Roy Björck redogör för årsredovisningen och svarar på frågor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med förslaget 
och överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-2. 
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för årsredovisningen 2007 och 
besvarade frågor. 
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forts KF § 72 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg (c ). 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade att för kommunfullmäktige skulle godkänna 
årsredovisningen för 2007.  
  
Christer Törnell (kd), Anne Sörqvist (c ), Tina Carlsson (v), Barbro 
Gustafsson (m) och  Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till förslaget att kommun- 
fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2007. 
 
Inlägg gjordes av Ewa Arvidsson (s). 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till förslaget om godkännande av 
årsredovisningen.  
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson (s) och Kurt Svensson (c ).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 2007 samt 
fastställa balansräkningen. 
 
____________________  
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KF § 73 116/2008 
 
Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 2007 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 3-23. 
 
Jens Karlsson, för revisorerna, kommenterade revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, 
nämnderna och fullmäktigeberedningar samt enskilda förtroendevalda 
avseende år 2007. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen för 2007. 
 
_______________________ 
 
 
Mötet ajourneras mellan kl. 20.15  - 20.35
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KF § 74 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Kurt Svensson (c), Kjell Kaså (c), 
Anne Sörqvist (c ), Ulla-Britt Johansson (c ), Stellan Andersson (c),   
Christer Törnell (kd), Thomas Olson (fp), Gustav Wennberg (s), Ewa 
Arvidsson (s), Michael Karlsson (s), Birgitta Johansson (s), Kjell Lindstedt 
(s), Cecilia Gustafsson (s) och Birgit Karlsson (mp).  
 
______________
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KF § 75 
 
Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för barn- och utbild- 
ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års 
verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
barn- och utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden och  
dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Kjell Kaså (c), Michael Karlsson (s) 
Laila Andrén (s) 
 
_________________ 
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KF § 76 
 
Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för bygg- och miljö- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
bygg- och miljönämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Sven Martinsson (c),  och 
 Birgitta Johansson (s) 
 
_________________ 
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KF § 77 
 
Ansvarsfrihet för gymnasienämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för gymnasienämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
gymnasienämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja gymnasienämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Kjell Kaså (c), Sven Callenberg (c ), 
Christer Törnell (kd), Thomas Olson (fp), Michael Karlsson (s) och 
Laila Andrén (s). 
 
_________________  
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KF § 78 
 
Ansvarsfrihet för kulturnämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för kulturnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kulturnämnden  och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kulturnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv: Lisbeth Karlsson (c), Emil  
Radanov (c) och Kerstin Edvinsson (c).  
 
_________________ 
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KF § 79 
 
Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för samhällsbyggnads- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Thomas Olson (fp),  Ulla-Britt 
Johansson (c ),  Kjell Lindstedt (s) Mikael Norén (s) och Barbro 
Gustafsson (m). 
 
___________________ 
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KF § 80 
 
Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för vård- och omsorgs- 
nämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
vård- och omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja vård- och omsorgsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Anne Sörqvist (c),  Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s), Anders Hedin (s), och Tina Carlson (v). 
 
_____________________ 
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KF § 81 
 
Ansvarsfrihet för valnämnden avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för valnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
valnämnden och enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja valnämnden och dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Stellan Andersson (c ) och Cecilia 
Gustafsson (s) 
 
_______________ 
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KF § 82 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen ”framtagande av handi-
kappolitiskt program”  avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen, 
framtagande av handikappolitiskt program, och dess enskilda förtroende- 
valda,  avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
fullmäktigeberedningen och enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja fullmäktigeberedningen ”framtagande 
av handikappolitiskt program” och dess  enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:  Anne Sörqvist (c), Ewa Arvidsson (s) 
Barbro Gustafsson (m) Tina Carlsson (v), Birgit Karlsson (mp), Ulla-Britt 
Johansson (c), Cecilia Gustafsson (s) och Thomas Olson (fp). 
 
__________________ 
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KF § 83 
 
 Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen: ”Arvodesberedning”  
avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för Arvodesberedningen, 
och dess enskilda förtroendevalda,  avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Arvodesberedningen och enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Arvodesberedningen och dess  enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:   Christer Törnell (kd), Anne 
Sörqvist (c), Thomas Olson (fp), Kjell Lindstedt (s), Tina Carlson (v) 
Leif Aronsson (c ), Cecilia Gustafsson (s), Hans Elvingsson (m), och 
Birgit Karlsson (mp). 
 
Under denna paragraf tjänstgör Kerstin Edvinsson som ordförande 
och justeras paragrafen av Gustav Wennberg. 
 
___________________ 
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KF § 84 
 
Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen: ”Grupp för utformning av 
kommunens verksamhetsplan”  avseende år 2007 
 
Upptogs till behandling frågan om ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen, 
Grupp för utformning av kommunens verksamhetsplan”, och dess enskilda 
förtroendevalda,  avseende 2007 års verksamhet. 
 
Ordföranden frågade om kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
fullmäktigeberedningen och enskilda förtroendevalda. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja fullmäktigeberedningen ”grupp för 
utformning av kommunens verksamhetsplan”  och dess  enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet avseende 2007 års verksamhet. 
 
I beslutet deltog ej på grund av jäv:   Christer Törnell (kd), Anne 
Sörqvist (c), Thomas Olson (fp), Kjell Lindstedt (s), Tina Carlson (v) 
Leif Aronsson (c ), Cecilia Gustafsson (s), Hans Elvingsson (m), och 
Birgit Karlsson (mp). 
 
Under denna paragraf tjänstgör Kerstin Edvinsson som ordförande 
och justeras paragrafen av Gustav Wennberg. 
 
___________________ 
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KF § 85 
KS § 93 
AU § 122 112/2008 
 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB 2007  
 
Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2007 behandlas. 
Dokumentet inkom 2008-04-02 till kanslienheten. 
 
Bolaget har under verksamhetsåret slutfört en nybyggnation av hyresbostäder 
och köpt och byggt om fastigheter. Fastigheter har dessutom anslutits till 
fjärrvärmenätet. Årets resultat uppgår till 1 879 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag: 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 24-45 samt kom- 
munstyrelsens protokoll utdelat vid dagens möte. 
 
Vd Magnus Dalsbo och ekonom Sven-Göran Andersson vid Åmåls 
Kommunfastigheter AB redogjorde för årsredovisningen och resultat- 
räkningen. 
 
Frågor ställdes av Kurt Svensson (c ), Thomas Olson (fp) Sven 
Martinsson (c ) och Stellan Andersson (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och lägger densamma till 
handlingarna. 
 
I beslutet deltar ej Ulla-Britt Johansson (c ) på grund av jäv. 
____________________ 
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KF § 86 
 
KS § 83 
AU § 107 81/2008 
 
Försäljning av mark – del av Åmåls-Nygård 1:1  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 
2008-03-13 

2. Förslag till markregleringsavtal, daterat 2008-03-13 
 
Planeringsingenjören skriver att Stena Metall AB har framfört en önskan om 
att köpa ca 12 000 m2 av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 som fastighetsregleras 
till deras befintliga fastighet Åmål-Nygård 1-65. 
 
Planeringsingenjören föreslår att framställan tillmötesgås med det föreslagna 
markregleringsavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Åmåls kommun försäljer cirka 12 000 m2 av fastigheten Åmåls-
Nygård till Stena Metall AB i enlighet med det föreslagna 
markregelringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner  

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

1. Åmåls kommun försäljer cirka 12 000 m2 av fastigheten Åmåls-
Nygård till Stena Metall AB i enlighet med det föreslagna 
markregelringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner  

______________________ 
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forts KF § 86 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 46-50. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att: 
 
1   Åmåls kommun försäljer cirka 12 000 m2 av fastigheten Åmåls-Nygård till 
     Stena Metall AB i enlighet med det föreslagna markregleringsavtalet 
2   Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och  
     kommunchef Susanne Korduner. 
 
________________ 
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KF § 87 
 
KS § 85 
AU § 109 93/2008 
 
Förslag till utformning av verksamhetsplaner – slutbetänkande från 
parlamentarisk grupp 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Slutbetänkande från den parlamentariska gruppen angående 
verksamhetsplaner, daterat 2008-03-19 

2. Förslag till struktur på kommunens verksamhetsplaner 
 
Kommunfullmäktige tillsatte 2006-12-20 KF § 250N en parlamentarisk grupp 
för utformning av kommunens verksamhetsplaner. 
 
Gruppen överlämnar sitt slutbetänkande och förslag till struktur på 
kommunens verksamhetsplaner till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumenten överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Dokumenten överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 51-60. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna parlamentariska gruppens förslag 
till struktur på kommunens verksamhetsplaner. 
 
_________________ 
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KF § 88 
 
KS § 94 
AU § 123 385/2007 
 
Bildande av friskola i Edsleskog 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Stiftelsen Edsleskogs friskola och Föräldraföreningen 
Edsleskogs skola, som inkom till kanslienheten 2008-04-01 

2. Del av kopia av ansökan till skolverket, som inkom till kanslienheten 
2008-04-01 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Svante Melander, daterad 2008-
04-09 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 KS § 19 att styrelsen 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) 
reserverade sig mot beslutet. 
 
Stiftelsen Edsleskogs friskola och Föräldraföreningen Edsleskogs skola 
hemställer att kommunfullmäktige omprövar sitt beslut om nedläggning av 
Edsleskogs skola och driver kommunal skola ytterligare ett läsår. 
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forts KF § 88 
 
forts KS § 94 
forts AU § 123 
 
Förvaltningschef Svante Melander redogör för sin skrivelse. De tre krav som 
ställts av kommunstyrelsen är uppfyllda. Dock finns inget skolskjuts- eller 
hyresavtal med kommunen. Kommunens kostnad för att driva skolan under  
läsåret 2008/2009 uppgår till 1,4 miljoner kronor. Det kommunala bidraget 
från läsåret 2009/2010 och framåt blir cirka 60 000 kronor per elev. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
förslag samt att förvaltningschefen ges i uppdrag att kontakta stiftelsen för att 
få kompletterande underlag att fatta beslut utifrån. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att hemställan från Stiftelsen Edsleskogs friskola 
och Föräldraföreningen Edsleskogs skola avslås. 
 
Gustav Wennberg yrkar bifall till Michael Karlssons (s) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Michael Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås (c) yrkande. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
2. Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ges i 

uppdrag att kontakta Stiftelsen Edsleskogs friskola för att få 
kompletterande underlag att fatta beslut utifrån. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och att Edsleskogs skola drivs i 
kommunal regi under läsåret 2008/2009. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att kommunen kvarstår vid det beslut som 
kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 angående nedläggning av 
grundskolor. 
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forts KF § 88 
forts KS § 94 
 
Ulf Hanstål (m) och Christer Törnell (kd) yrkar bifall till Kurt Svenssons (c) 
yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kurt Svensson (c) 
och dels Michael Karlsson(s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 
Svenssons (c) yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: Den som 
bifaller Kurt Svenssons (c) yrkande röstar ja och den som bifaller Michael 
Karlsson (s) röstar nej. Resultatet av omröstningen blir 6 ja-röster, 4 nej-röster 
och 1 som avstod.  
 
Ja-röster gavs av Kjell Kaså (c), Anne Sörqvist (c), Ulla-Britt Johansson (c), 
Christer Törnell (kd), Ulf Hanstål (m) och Kurt Svensson (c).  
 
Nej-röster gavs av Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael 
Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s). 
 
Thomas Olson (fp) avstod från att rösta. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 
Svenssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare beslut om nedläggning av 
Edsleskogs skola och att Edsleskogs skola drivs i kommunal regi under läsåret 
2008/2009. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 61-104, samt kommun- 
styrelsens protokoll utdelat vid dagens möte.  
 
Kurt Svensson (c) och Hans Elvingsson (m)  yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson (s). 
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forts KF § 88 
 
Kurt Svensson yrkade i tilläggsförslag att kostnaden för att driva Edsleskogs 
skola,  under höstterminen 2008, upp till ett belopp av 700.000 kronor, tas 
från kontot för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2,  
verksamhet 1021, aktivitet 2102, samt att kostnaden för vårtermin 2009 
behandlas i budgetarbetet för 2009. 
 
Kjell Kaså (c ) och Christer Törnell (kd) tillstyrkte kommunstyrelsens  
förslag. 
 
Tina Carlson (v) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Birgit Karlsson (mp) och Thomas Olson  (fp) yrkade bifall till kommun- 
styrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson (s). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg:  kommunstyrelsens förslag, Tina Carlsons avslagsyrkande och 
Kurt Svenssons tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Tina 
Carlsons förslag och konstaterade att fullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på Kurt Svensson tilläggsyrkande 
och konstaterade att fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om nedläggning av Edsleskogs 
skola och  Edsleskogs skola drivs i kommunal regi under läsåret 2008/2009. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att kostnaden för att driva Edsleskogs 
skola,  under höstterminen 2008, upp till ett belopp av 700.000 kronor, tas 
från kontot för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2,  verk-
samhet 1021, aktivitet 2102, samt att kostnaden för vårtermin 2009 behandlas 
i budgetarbetet för 2009. 
 
I fullmäktiges beslut deltar ej Socialdemokratiska gruppen: Ewa Arvidsson, 
Birgitta Johansson, Gustav Wennberg, Michael Karlsson, Laila Andrén, 
Mikael Norén, Cecilia Gustafsson, Rune Holmström och Anders Hedin. 
 
Mot beslutet reserverade sig Tina Carlson (v). 
__________________________ 
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KF § 89 
KS § 95 
AU § 124 114/2008 
 
Feriepraktik under sommaren 2008 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius 
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-03-13 VON § 

30 
3. Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Sylvia Tilleby 

 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver att kostnaden för feriepraktik 
historiskt sett har dels täckts av kommunala medel och dels av statligt bidrag. 
Från och med 2007 ges inget statligt bidrag och endast 186 000 kronor är 
avsatta i 2008 års budget för feriepraktik. Om alla sökande ungdomar skall 
erbjudas feriepraktik saknas cirka 400 000 kronor i vård- och 
omsorgsnämndens budget. 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutade att erbjuda alla ungdomar under 19 år, 
som inte fått annat arbete, feriepraktik i kommunen och att resterande pengar 
söks ur kommunens konto 102 för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar att 200 000 kronor överförs till vård- och 
omsorgsnämnden då, denna summa är tillräcklig för att driva feriepraktik. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tillförs 400 000 
kronor för feriepraktik i enlighet med begäran. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Michael Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås (c) yrkande. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 200 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
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Forts KF § 89 
Forts KS § 95 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar att kommunfullmäktige föreslås att 300 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108 och att ersättningsnivån sätts till 2 500 kronor per 
praktikant. 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tillförs 400 000 
kronor för feriepraktik i enlighet med begäran från en enig vård- och 
omsorgsnämnd och att ersättningsnivån därmed bibehålls vid 3000 kronor per 
praktikant. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till Ewa Arvidssons (s) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det utöver arbetsutskottets förslag finns två 
yrkanden, dels Anne Sörqvists (c) och dels Ewa Arvidsson (s). Ordföranden 
utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och ställer proposition på de 
båda andra yrkandena. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
att utse Anne Sörqvists (c) yrkande som motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: Den som 
bifaller Ewa Arvidssons (s) yrkande röstar ja och den bifaller Anne Sörqvists 
(c) yrkande röstar nej. Resultatet av omröstningen blir 4 ja-röster och 7 nej-
röster.  
 
Ja-röster gavs av Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael Karlsson 
(s) och Birgitta Johansson (s). 
 
Nej-röster gavs Kjell Kaså (c), Anne Sörqvist (c), Thomas Olson (fp), Ulla-
Britt Johansson (c), Christer Törnell (kd), Ulf Hanstål (m) och Kurt Svensson 
(c).  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anne Sörqvists 
(c) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne 
Sörqvists (c) yrkande. 
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Forts KF § 89 
Forts KS § 95 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 300 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108 och att ersättningsnivån sätts till 2 500 kronor per 
praktikant. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 105-108, samt 
protokoll utdelat vid dagens möte. 
 
Kurt Svensson (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkade  att vård- och omsorgsnämnden tillförs 400 000 
kronor för feriepraktik i enlighet med begäran från en enig vård- och 
omsorgsnämnd och att ersättningsnivån därmed bibehålls vid 3000 kronor per 
praktikant. 
 
Inlägg  gjordes av Kurt Svensson (c ) 
 
Tina Carlson (v) yrkade bifall till Ewa Arvidssons förslag. 
 
Anne Sörqvist (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Birgit Karlsson (mp) och Anders Hedin (s) yrkade bifall till Ewa Arvidssons 
förslag.  
 
Inlägg gjordes av Ewa Avidsson (s). 
 
Christer Törnell (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade bifall till Ewa Arvidssons förslag. 
 
Inlägg gjordes av Anne Sörqvist (c ). 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Michael Karlsson (s) yrkade bifall till Ewa Arvidssons förslag. 
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forts KF § 89 
 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag  
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Ewa Arvidssons förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärdes.  
 
Uppställdes och godkändes följande omröstningsproposition:  Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar  ”Ja”, den som bifaller Ewa 
Arvidssons förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen avgavs 19 Ja-röster och 12 Nej-röster. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Kurt Svensson (c), Ulla-Britt Johansson (c ), Kjell 
Kaså (c ), Sven Martinsson (c), Lisbeth Karlsson (c ), Stellan Andersson (c), 
Emil Radanov (c ), Ann-Louise Svensson (c ), Anne Sörqvist (c ), Christer 
Törnell (kd), Thomas Olson (fp), Bengt Hansson (c ), Bengt Wallin (c ), 
Sven Callenberg (c ), Barbro Gustafsson (m), Barbro Spjuth (m), Hans 
Elvingsson (m) Kerstin Edvinsson (c ) och Leif Aronsson (c ). 
 
Nej rösterna lämnades av: Ewa Arvidsson (s), Birgitta Johansson (s), Gustav 
Wennberg (s)  Michael Karlsson (s), Laila Andrén (s), Mikael Norén (s) 
Cecilia Gustafsson (s), Rune Holmström (s), Anders Hedin (s), Birgit 
Karlsson (mp), Tina Carlson (v) och Kjell Lindstedt (s) 
  
  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 300 000 kronor omdisponeras från konto för 
näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 
2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, verksamhet 6108 och att ersättnings-
nivån sätts till 2 500 kronor per praktikant. 
 
Mot beslutet reserverade sig:  Ewa Arvidsson (s), Birgitta Johansson (s),  
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Laila Andrén (s) , Mikael  
Norén (s), Cecilia Gustafsson (s), Rune Holmström (s), Anders Hedin (s), 
Tina Carlson (vp) och Birgit Karlsson (mp). 
 
____________________ 
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KF § 90 
KS § 84 201/2007 
AU § 108  
 
Motion om införande av teknikcollege 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Mikael Karlsson (s), daterad 2007-05-28 
2. Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-01-31, GYMN § 5 
3. Tjänsteskrivelse från rektor Gun Svensson, daterad 2008-03-14 

 
I motionen föreslås att ett teknikcollege och ett lokalt yrkesråd införs i Åmål. 
 
Ärendet har remitterats till gymnasienämnden och vuxenutbildningen. 
 
Gymnasienämnden anser att inrättande av teknikcollege, och därmed 
medlemskap i tekniknämnden Fyrbodal, bör tillföra kommunen kvalitet då de 
frågor som funnits om vårt utbildningsutbud nu är borta. Nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att snarast möjligt inge ansökan till Fyrbodal om att ingå i 
teknikcollege. 
 
Vuxenutbildningen ser positivt på att kommunen ansöker om inrättande av 
teknikcollege, eftersom det även kommer att gynna vuxenstuderandes tillgång 
till kvalitetssäkrad utbildning inom teknikområdet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inrätta ett 
teknikcollege, i enlighet med yttrande från gymnasienämnden och 
vuxenutbildningen. 
 
Därmed anses motionen vara besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inrätta ett 
teknikcollege, i enlighet med yttrande från gymnasienämnden och 
vuxenutbildningen. 
 
Därmed anses motionen vara besvarad. 
______________________ 
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forts KF § 90 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 125-128. 
 
Michael Karlsson (s) tackade för motionssvaret och tillstyrkte 
kommunstyrelsens förslag.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med yttrande från gymnasie- 
nämnden och vuxenutbildningen, att inrätta ett teknikcollege. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
 
__________________ 
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§ 91 
 
Förteckning över inneliggande motioner 
 
Ordföranden hänvisade till handling i ärendet, bil 129-130. 
 
Inlägg gjordes av Ewa Arvidsson (s), Kurt Svensson (c ) och Kjell Kaså (c). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
§ 92 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson informerade från möte med Dalslandskommunernas Kom- 
munalförbund, som ägt rum den 25 april i Håverud, och de ärenden som 
behandlats där. Vidare lämnades information från senaste möte med 
Kommunalförbundet Fyrbodal  
 
§ 93 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
________________ 
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