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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-05-28 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x 
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x  
Kurt Svensson (c ) x   
Ulla-Britt Johansson (c ) x   
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s) x   
Mikael Norén (s) x   
Sven Martinsson (c ) x   
Lisbeth Karlsson (c ) x  
Stellan Andersson (c ) x  
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s)  Rune Holmström (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 )  Emil Radanov (c )      x  
Helena Höög (c )   Sven Callenberg (c )      x   
Tina Carlson (v)  ------------------   
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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§ 94 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 95 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 96 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Kaså och 
Michael Karlsson. 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 4 juni 2008, kl 14.00. 
 
§ 97 
 
Dagordning 
 
Punkten 15 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit. Vidare utgår punkten 16 då inga möten hållits sedan 
föregående fullmäktigemöte.  
 
Utsänd dagordning fastställs med denna justering.  
 
________________ 
 
Marianne Carlsson berättar om sitt arbete som näringslivsutvecklare i 
kommunen och bland annat om vilka hennes målgrupper är och hur arbetet 
bedrivs  tillsammans med olika organisationer  och nätverk. 
 
______________ 
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KF § 98 
 
KS § 106 
AU § 140 157/2008 
 
Ekonomisk prognos för 2008 från det första kvartalet 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-04-30, 
behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för 2008 är satt till ett överskott på 1 024 000 kronor. 
Den första kvartalsprognosen pekar på ett underskott på 8 007 000 kronor för 
2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Till kommande arbetsutskott kallas vård- och omsorgsnämndens presidium, 
enhetschef Sylvia Tilleby och rektor Gun Svensson för diskussion kring 
åtgärder med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 ______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-22. 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Kjell Kaså (c ), 
Anne Sörqvist (c ), Christer Törnell (kd), Thomas Olson (fp), Ewa  
Arvidsson (s), Barbro Gustafsson (m), Emil Radanov, (c ) Michael  
Karlsson (s) och Laila Andrén (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten och lägger densamma 
till handlingarna. 
________________________ 
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KF § 99 
 
KS § 107 
AU § 141  
 
Budgetramar för 2009 års budget 
 
Diskussion förs kring budgetramar för 2009 års budget. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, behandlas. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 2008-05-13. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
budgetramar för nämnderna 2009 (i tusen kronor): 
 
Nämnd  Ram   
Kommunfullmäktige  2 048 
Kommunstyrelsen  57 799 
Bygg- och miljönämnden 1 619 
Kulturnämnden  14 209 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 261 
Barn- och utbildningsnämnden 186 272 
Gymnasienämnden  262 277 
Vård- och omsorgsnämnden 246 090 
Summa  617 574 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 22-27. 
 
Kurt Svensson (c ) och Gustav Wennberg (s)   yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade att en ändring av ramen för gymnasienämnden 
skulle göras till beloppet 62.277 tkr i stället för 262.277 tkr. 
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forts KF § 99 
 
Inlägg gjordes av Kurt Svensson (c ), Gustav Wennberg (s) och 
Christer Törnell (kd). 
 
Thomas Olson (fp) yrkade bifall till Kjell Kasås förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag och Kjell Kasås  ändringsförslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på förslagen och konstaterade att fullmäk- 
tige beslutat enligt Kjell Kasås förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna 2009  
(i tusen kronor): 
 
Nämnd  Ram   
Kommunfullmäktige  2 048 
Kommunstyrelsen  57 799 
Bygg- och miljönämnden 1 619 
Kulturnämnden  14 209 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 261 
Barn- och utbildningsnämnden 186 272 
Gymnasienämnden  62 277 
Vård- och omsorgsnämnden 246 090 
Summa  617 574 
 
__________________ 
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KF § 100 
 
KS § 117 
AU § 151 98/2008 
 
Finansiering av Fyrbodals kommunalförbundets tillväxtprogram 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-03-26 

2. Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner, daterad 2008-04-28 
3. Skrivelse från Lasse Lindén, daterad 2008-05-06 
 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har beslutat att föreslå kommunerna 
att förskottera pengar till ett tillväxtprogram. Kostnaden uppgår till 35 kronor 
per invånare, vilket för Åmåls del innebär 438 198 kronor. 
 
Arbetsutskottet gav 2008-03-25 AU § 118 uppdrag till kommunchefen att 
utreda förutsättningarna för finansiering av Fyrbodals tillväxtprogram. 
 
Kommunchefen föreslår att 50 000 kronor tas ur konto för näringslivsarbete, 
ansvar 211, verksamhet 211. Resterande summa tas ur från konto för 
näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 
2102. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Fyrbodals 
kommunalförbund 438 198 kronor för tillväxtprogrammet. 50 000 kronor tas 
ur konto för näringslivsarbete, ansvar 211, verksamhet 211och 388 198 
kronor tas ur från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Fyrbodals 
kommunalförbund 438 198 kronor för tillväxtprogrammet. 50 000 kronor tas 
ur konto för näringslivsarbete, ansvar 211, verksamhet 211och 388 198 
kronor tas ur från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________ 
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forts KF § 100 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 28-74. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Fyrbodals kommunalförbund 
438 198 kronor för tillväxtprogrammet. 50 000 kronor tas ur konto för 
näringslivsarbete, ansvar 211, verksamhet 211och 388 198 kronor tas ur från 
konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 
1021, aktivitet 2102. 
 
_________________ 
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KF § 101 
 
KS § 102 
AU § 127 101/2008 
 
Årsredovisning  och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet 
norra Dalsland 2007 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 

2. Verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2007. Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 

 
Årets resultat uppgår till 152 717 kronor. 17 personer från Åmål har deltagit i 
samverkansteam, som ger ökat resursstöd till individen. Dessutom finns en 
remissgrupp för Åmål med representanter för försäkringskassa, 
arbetsförmedling, sjukvård och kommunen som träffats en gång i månaden för 
att samordna insatser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 75-93. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Samord- 
ningsförbundet norra Dalsland 2007 vad avser Åmåls kommuns del. 
 
______________________ 
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KF § 102 
 
KS § 103 
AU § 128 101/2008 
 
Revision och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2007  
 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007 
behandlas. Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 
 
Revisorerna har granskat förbundets årsredovisning, räkenskaper och interna 
styrning och inte funnit något som tyder på att samordningsförbundet inte 
drivits på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna föreslår därför att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, 
vad gäller Åmåls del.  
 
Anne Sörqvist (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, 
vad gäller Åmåls del.  
 
Anne Sörqvist (c) och Ewa Arvidsson (s) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 94-106. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige att beslutar att bevilja styrelsen för Samordnings-
förbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, vad gäller 
Åmåls del.  
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forts KF § 102 
 
Anne Sörqvist (c)  deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
_______________ 
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KF § 103 
 
KS § 110 
AU § 144 127/2008 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund för 2007 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-04-09, behandlas. 
 
Förbundets syfte är att tillvarata kommuners intressen inom Fyrbodals 
geografiska område, främja samverkan och tillhandahålla service till 
kommunerna. Årets resultat uppgår till 172 752 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 107-156. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals 
kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
____________________
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KF § 104 
 
KS § 111 
AU § 145 127/2008 
 
Förvaltningsrevision för Fyrbodals kommunalförbund för 2007 
 
Förvaltningsrevision för Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-04-09, behandlas. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Under denna punkt är 
Kjell Kaså (c) ordförande.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. Under denna punkt är Kjell Lindstedt (s) ordförande.  
______________________ 
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Forts KF § 104 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 157-163. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv.   
______________________
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KF § 105 
 
KS § 100 
AU § 125 138/2008 
 
Kommunal fordonshantering och rese- och transportpolicy för Åmåls 
kommun 
 
Följande fyra dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från Anna Rangfeldt, daterad 2008-03-26 
2. Förslag till rese- och transportpolicy, som inkom till kanslienheten 

2008-04-15 
3. Skolskjutsreglemente, daterat 2005-05-25 
4. Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem 

daterat 2005-10-25 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt och miljöchef Dan 
Gunnardo berättar om ärendet.  
 
Kommunstyrelsen gav 2007-05-08 KS § 159 kommunchefen i uppdrag att 
vidare undersöka möjligheter till förbättringar inom kommunal 
fordonshantering. Detta inkluderade bland annat översyn av hantering av 
kommunens leasingfordon, översyn av möjligheten till alkolås i 
kommunanvända fordon, samt att lägga förslag till en uppdaterad rese- och 
transportpolicy. 
 
Kommunchefen utsåg en grupp, under ledning av miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt, som skulle arbeta med uppdraget.  
 
Gruppen föreslår att: 

1. Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med ett konkret förslag 
på hur kommunen kan upprätta en kommunal fordonspool.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 

 
För kännedom bifogas även redan antagna styrdokument som berör ämnet 
resor och transporter. 
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forts KF § 105 
Forts KS § 100 
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. I rese- och transportpolicyns tredje sida i stycket om drivmedel skall 
ordet ”skall” ändras till ”bör” . Förbud mot rökning och transport av 
djur skall skrivas in i policyn. 

2. Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med ett konkret förslag 
på hur kommunen kan upprätta en kommunal fordonspool. Uppdraget 
återrapporteras i december 2008. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Reviderat förslag till rese- och transportpolicy, som inkom till kanslienheten 
2008-05-13, behandlas. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar i tillägg att uppdrag ges till kommunchefen att se över 
avtal om biljettbeställning som kommunen har med resebyråer, utifrån 
aspekterna pris och effektivitet. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Anne Sörqvists (c) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition 
på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med de båda 
förslagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 

 
2. Uppdrag ges till kommunchefen att se över avtal om biljettbeställning 

som kommunen har med resebyråer, utifrån aspekterna pris och 
effektivitet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i 
augusti. 

______________________ 
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Forts KF § 105 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 164-171. 
 
Christer Törnell (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Thomas Olson (fp) yrkade att ändring skulle göras i förslaget i bilaga 1, 
Rekommendationer och krav, under rubriken   ”Miljö”,  där första punkten 
ska ha lydelsen: 
 ”Personbilarna skall utgöras av så kallade miljöbilar (enligt förordning SFS 
2004:1364, uppdaterad SFS 2006:1572).  
Vid beräkning av denna andel skall dock inte följande typer av bilar omfattas: 
- Utryckningsfordon och andra fordon med extra höga krav på 
framkomlighet” 
 
Inlägg gjordes av Birgitta Johansson (s). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag och Thomas Olsons ändringsförslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att  
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärdes. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: 
Den som röstar ”Ja” bifaller kommunstyrelsens förslag och den som röstar 
”Nej” bifaller Thomas Olsons ändringsförslag. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 12 Ja-röster och 18 Nej-röster. 
En ledamot var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid 18 
 
Kommunfullmäktige hade således beslutat i enlighet med Thomas Olsons 
ändringsförslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta rese- och transportpolicy inklusive 
bilaga 1 och 2, men med den ändring i bilaga 1 som föreslagits av Thomas 
Olson, innebärande att i förslaget i bilaga 1,  Rekommendationer och krav, 
under rubriken   ”Miljö”,  ska första punkten ha lydelsen: 
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forts KF § 105 
 
 ”Personbilarna skall utgöras av så kallade miljöbilar (enligt förordning SFS 
2004:1364, uppdaterad SFS 2006:1572).  
Vid beräkning av denna andel skall dock inte följande typer av bilar omfattas: 
- Utryckningsfordon och andra fordon med extra höga krav på 
framkomlighet” 
 
Därmed upphävs  regler för användande av kommunens fordon (1995-01-18 
POU § 26) samt trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 
 
 _______________ 
 

 Ärende nr     8           Rubrik:   Rese- och transportpolicy 
    
Ja=     Kommunstyrelsens förslag 
Nej=   Thomas Olsons förslag  
 
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s)   x    
Birgitta Johansson (s)   x     
Gustav Wennberg (s)   x     
Kurt Svensson (c )        x  
Ulla-Britt Johansson (c )       x  
Kjell Kaså (c )      x  
Michael Karlsson (s)   x     
Laila Andrén (s)   x     
Mikael Norén (s)    x     
Sven Martinsson (c )         x  
Lisbeth Karlsson (c )         x  
Stellan Andersson (c )   x      
Cecilia Gustafsson (s)    x      
Joakim Karlsson (s) Rune Holmström (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 )  Emil Radanov (c )    x  
Helena Höög (c )  Sven Callenberg (c )       x  
Tina Carlson (v) --------------------        
Barbro Gustafsson (m)      x  
Ulla Berne (m)       x  
Hans Elvingsson (m) Barbro Spjuth      x  
Kerstin Edvinsson (c )        x  
Kjell Lindstedt (s)   x     
Leif Aronsson (c )     x  
Summa antal röster   12       18  
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KF § 106 
 
KS § 101 
AU § 126 94/2008 
 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2008  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kulturnämndens beredningsgrupp, 2008-03-10 
KNs bd § 14 

2. Förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden 2008, som inkom till 
kanslienheten 2008-03-10 

 
Kulturnämndens beredningsgrupp överlämnar förslag till verksamhetsplan till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2008. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 172-190. 
 
Inlägg gjordes av Laila Andrén (s), Lisbeth Karlsson (c ) och Kjell Kaså (c). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för kulturnämnden för 
2008. 
 
_____________
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KF § 107 
 
KS § 108 
AU § 142 102/2008 
 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2008 
 
Följande dokument benhandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-03-19, 
BUN § 40 behandlas. 

2. Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2008 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden 2008. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 191-202. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg (s), Kurt Svensson (c ) och Christer 
Törnell (kd). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för barn- och utbild- 
ningsnämnden för 2008. 
 
____________________  
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KF § 108 
 
KS § 109 
AU § 143 103/2008 
 
Verksamhetsplan för gymnasienämnden 2008 
 
Följande dokument benhandlas: 

1. Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2008-03-20, GYMN § 27 
behandlas. 

2. Förslag till verksamhetsplan för gymnasienämnden 2008 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
gymnasienämnden 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
gymnasienämnden 2008. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 203-211. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsplan för gymnasienämnden 
för 2008. 
 
____________________
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KF § 109 167/2008 
 
Begäran om fortsatt uppdrag vid Vänersborgs Tingsrätt 
 
Skrivelse hade inkommit från Socialdemokratiska gruppen i Åmål av  
den 19 maj 2008  med begäran om fortsatt uppdrag för  Lena Sällström (s) 
som nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt efter sin avflyttning från 
kommunen. 
Begäran grundades på Rättgångsbalken 4 kap. § 8, och avsåg resterande 
del av innevarande mandatperiod. 
 
Ordföranden frågade fullmäktige om begäran kunde beviljas. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja framställningen om fortsatt uppdrag för 
Lena Sällström som nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt för resterande del 
av innevarande mandatperiod. 
 
 
§ 110 165/2008 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
från 1 juli 2008 – Gert Hovbratt (c) 
 
Gert Hovbratt (c ) hade i skrivelse av den 16 maj 2008 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden från och med 
1 juli 2008. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Gert Hovbratts avsägelse av 
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden från 1 juli 2008. 
 
 
____________________ 
 
 
Mötet ajourneras mellan kl 20.25 – 20.35. 
 
________________
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KF § 111 
 
KS § 129 
AU § 165 178/2008 
 
Införande av vårdnadsbidrag 
 
Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner, daterad 2008-05-06, 
behandlas. 
 
Arbetsutskottet gav 2008-03-04 AU § 86 uppdrag till kommunchefen att 
undersöka förutsättningarna för att införa vårdnadsbidrag i Åmåls kommun.  
 
Kommunchefen skriver att vårdnadsbidraget kan ges till föräldrar med barn i 
åldrarna 1-3 år som inte utnyttjar offentlig förskoleverksamhet. Stödet kan 
maximalt uppgå till 3 000 kronor per månad och barn. 
 
Den kommunala barnomsorgsorganisationen påverkas inte av införandet av 
bidraget, såvida inte en hel avdelning kan stängas, det vill säga cirka 13 barn. 
 
I dagsläget finns 87 barn i ålderskategorin som inte nyttjar kommunal 
barnomsorg. Är alla dessa berättigade till vårdnadsbidrag innebär detta en ny 
kostnad för kommunen på 1,3 miljoner kronor. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar att kommunfullmäktige föreslås införa vårdnadsbidrag 
från den 1 juli 2008. Ersättningsnivån sätts till 3 000 kronor per barn och ges 
enbart på heltid. 
 
Christer Törnell (kd) yrkar bifall till Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag från 
den 1 juli 2008. Ersättningsnivån sätts till 3 000 kronor per barn och ges 
enbart på heltid. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras ett sifferfel i protokollet från 
arbetsutskottet.  Den beräknade nya kostnaden ska vara 3,1 miljoner kronor,  
inte 1,3 miljoner kronor. 
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Forts KF § 111 
 
Forts KS § 129 
 
Kjell Kaså (c), Christer Törnell (kd) och Barbro Gustafsson (m) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag.  
 
Gustav Wennberg (s) yrkar avslag till förslaget. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och 
dels Gustav Wennberg (s) avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: Den som 
bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja och den bifaller Gustav Wennberg (s) 
yrkande röstar nej. Resultatet av omröstningen blir 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
 
Ja-röster gavs av Kjell Kaså (c), Anne Sörqvist (c), Thomas Olson (fp), Ulla-
Britt Johansson (c), Christer Törnell (kd), Barbro Gustafson (m) och Kurt 
Svensson (c).  
 
Nej-röster gavs av Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael 
Karlsson (s) och Kjell Lindstedt (s). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag från 
den 1 juli 2008. Ersättningsnivån sätts till 3 000 kronor per barn och ges 
enbart på heltid. 
 
Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael Karlsson (s) och Kjell 
Lindstedt (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 213-215,  samt protokoll 
utdelat vid dagens möte. 
 
Kjell Kaså  (c ) yrkade  om införande av vårdnadsbidrag men med ändring  
att starten ska ske från den 15 augusti 2008.  
 
Gustav Wennberg (s) yrkade avslag på förslaget att införa vårdnadsbidrag. 
 
Christer Törnell(kd) och Ulla Berne (m) yrkade bifall till Kjell Kasås förslag. 
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forts KF § 111 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkade att förslaget om införande av vårdnadsbidrag i 
Åmåls kommun avslås. 
 
Inlägg gjordes av Birgitta Johansson (s) och Ulla Berne (m). 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkade avslag på förslaget att införa vårdnadsbidrag. 
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså (c ). 
 
Laila Andrén (s) yrkade avslag på förslaget att införa vårdnadsbidrag. 
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså (c ), Michael Karlsson (s) och Kurt Svensson (c). 
 
Thomas Olson (fp) yrkade bifall till Kjell Kasås förslag. 
 
Inlägg gjordes av Kjell Kaså (c ), Gustav Wennberg (s), Thomas Olson (fp) 
Christer Törnell (kd), Barbro Gustafsson (m), Anne Sörqvist (c ) , Michael 
Karlsson (s) och Laila Andrén (s). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg:  Kommunstyrelsens förslag, Kjell Kasås ändringsförslag och 
Gustav Wennbergs avslagsyrkande. 
 
Ordföranden utsåg Gustav Wennbergs avslagsyrkande som huvudförslag 
och ställde proposition på de båda övriga förslagen. Ordföranden konstaterade 
att fullmäktige beslutat utse Kjell Kasås ändringsförslag som motförslag. 
 
Ordföranden ställde  proposition på Gustav Wennbergs avslagsyrkande och  
Kjell Kasås förslag och konstaterade att  kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Kjell Kasås ändringsförslag. 
 
Omröstning begärdes. 
 
Uppställdes och godkändes följande voteringsproposition: den som bifaller 
Kjell Kasås förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Gustav Wennbergs 
avslagsyrkande röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 19 Ja-röster och 11 Nej-röster. 
En ledamot var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid. 26. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt Kjell Kasås 
förslag. 
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Forts KF § 111 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun inför vårdnadsbidrag från 
den 15 augusti 2008. Ersättningsnivån sätts till 3 000 kronor per barn och ges 
enbart på heltid. 
 
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), 
Kjell Lindstedt (s) och Birgit Karlsson (mp). 
 
____________________ 
 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 maj 2008 
 
Ja=     Kjell Kasås ändringsförslag 
Nej=   Gustav Wennbergs avslagsyrkande  
 
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s)    x  
Birgitta Johansson (s)    x  
Gustav Wennberg (s)    x   
Kurt Svensson (c )   x      
Ulla-Britt Johansson (c )   x     
Kjell Kaså (c )   x     
Michael Karlsson (s)    x  
Laila Andrén (s)    x  
Mikael Norén (s)     x   
Sven Martinsson (c )     x     
Lisbeth Karlsson (c )     x    
Stellan Andersson (c )    x     
Cecilia Gustafsson (s)      x  
Joakim Karlsson (s) Rune Holmström (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 )  Emil Radanov (c )   x    
Helena Höög (c )  Sven Callenberg (c )    x     
Tina Carlson (v) --------------------        
Barbro Gustafsson (m)     x   
Ulla Berne (m)    x   
Hans Elvingsson (m) Barbro Spjuth   x   
Kerstin Edvinsson (c )     x     
Kjell Lindstedt (s)    x  
Leif Aronsson (c )   x     
Summa antal röster    19      11   
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§ 112 
 
Meddelanden 
 
Lisbeth Karlsson, kulturnämndens ordförande (c ), informerar om national- 
dagsfirandet, som äger rum den 6 juni i Örnäsparken. Bl a skall Åmåls 
kommuns Kulturstipendium 2008 delas ut och nya svenska medborgare ska 
tilldelas minnesgåva från Åmåls kommun. 
 
§ 113 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
___________________ 
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