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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-08-27 

 
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)   Anette Andersson(s)     x  
Mikael Norén (s) x   
Sven Martinsson (c )   Emil Radanov (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 )   ---------------   
Karl-Erik Lundgren (c ) x     
Anne Sörqvist (c )   Bengt Hansson (c ) x  
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd) x     
Thomas Olson (fp)   Gun-Britt Larsson (fp) x  
Leif Larsson (c ) x   
Ann-Louise Svensson (c ) x   
Helena Höög (c )   Sven Callenberg (c )      x   
Tina Carlson (v) x     
Barbro Gustafsson (m)  x    
Ulla Berne (m)    Patrik Sandvall (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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§ 130 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar fullmäktigeledamöter, representanter från kommunen 
Manafwa i Uganda  och övriga  välkomna till dagens sammanträde, samt 
förklarar mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
§ 131 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 132 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla-Britt Johansson 
och Mikael Norén. 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 4 september 2008, kl 14.00. 
 
§ 133 
 
Dagordning 
 
Två medborgarförslag och en motion har inkommit och behandlas dessa 
under ärende 14. 
  
Inga meddelanden finns till dagens möte och stryks den punkten från dag- 
ordningen. 
 
Utsänd dagordning fastställes med denna ändring. 
 
-------------- 
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KF § 134 
 
KS § 166 
AU § 200 173/2008 
 
Tillsynsavgift för detaljhandel med nikotinläkemedel 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Utveckling Socialtjänsten i Dalsland, daterad 2008-04-
16  

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-05-15, VON 
§ 66 

 
Från och med den 1 mars 2008 har kommunen i uppgift att ta emot 
anmälningar om att bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel och 
kontrollera att handlaren lever upp till de krav som ställs. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxor för 
tillsyn av nikotinläkemedel, i enlighet med skrivelsen från Utveckling 
Socialtjänsten i Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 
1 500 kronor per år om endast nikotinläkemedel säljs. 

2. Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås 
avgiften reduceras till 1 000 kronor per år för försäljning av 
nikotinläkemedel. 

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

3. Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 
1 500 kronor per år om endast nikotinläkemedel säljs. 

4. Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås 
avgiften reduceras till 1 000 kronor per år för försäljning av 
nikotinläkemedel. 

______________________ 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-08-27 5 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

forts KF § 134 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 1-4. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 

-    Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 
     1 500 kronor per år om endast nikotinläkemedel säljs. 
 
-   Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås  
     avgiften reduceras till 1 000 kronor per år för försäljning av 
     nikotinläkemedel. 
 
_________________ 
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KF § 135 
 
KS § 189 
POU § 72 169/2008 
 
Inrättande av anställning som socialsekreterare och omdisponering av 
medel, vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2008-04-17 § 43 redogjort 
för rubricerade ärende samt beslutat att hos kommunfullmäktige begära  
en omfördelning av 250 tkr från konto 710*591*7935 till konto 718*5223 för 
att inom ram täcka inrättande av en tjänst som socialsekreterare och – om 
fullmäktige så beslutar – att begära att tjänsten inrättas hos personal- och 
organisationsutskottet. 
 
Personalchefen redogör för ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vård- och 
omsorgsnämndens begäran om en omfördelning av 250 tkr från konto 
710*591*7935 till konto 718*5223 för att inom ram täcka inrättande av  
en tjänst som socialsekreterare. 
 
Personal- och organisationsutskottets beslut 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslutar att bifalla vård-  
och omsorgsnämndens begäran enligt ovan, beslutar utskottet att godkänna 
inrättande av tillsvidareanställning som socialsekreterare inom fastställd 
budgetram. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vård- och 
omsorgsnämndens begäran om en omfördelning av 250 tkr från konto 
710*591*7935 till konto 718*5223 för att inom ram täcka inrättande av  
en tjänst som socialsekreterare. 
______________________ 
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forts KF § 135 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 5-8. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla vård- och omsorgsnämndens begäran 
om en omfördelning av 250 tkr från konto 710*591*7935 till konto 718*5223 
för att inom ram täcka inrättande av en tjänst som socialsekreterare. 
 
__________________ 
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KF § 136 
 
KS § 162  
AU § 196 182/2008 
 
Hantering av skolhälsojournaler inom grundskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Catrin Eriksson, daterad 2008-04-25 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14, 

BUN § 80 
 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att 
lämna skolhälsojournaler i original från grundskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att 
lämna skolhälsojournaler i original från grundskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
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forts KF § 136 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 9-12. 
 
Kjell Kaså (c ) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att lämna skolhälsojournaler i 
original från grundskolan till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a stycket 
i arkivlagen. 
 
______________________ 
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KF § 137 
 
KS § 163 
AU § 197 181/2008 
 
Hantering av skolhälsojournaler inom gymnasieskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Catrin Eriksson, daterad 2008-04-25 
2. Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-05-15, GYMN § 44 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att lämna 
skolhälsojournaler i original från gymnasieskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att lämna 
skolhälsojournaler i original från gymnasieskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
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forts KF § 137 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 13-16. 
 
Kjell Kaså (c ) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd att lämna skolhälsojournaler i 
original från gymnasieskolan till annan myndighet i enlighet med 15 § 2:a 
stycket i arkivlagen. 
 
__________________ 
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KF § 138 
 
KS § 178 
AU § 238 238/2008 
 
Förslag till ändring av valdistrikten  
 
Följande dokument behandlas: 

• Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 2008-
06-26. 

• Protokollsutdrag från valnämnden 2008-06-26, § 3. 
 
Mot bakgrund av den nya vallagen – SFS 2005:837 – som innebär bland annat 
att ”ett valdistrikt skall omfatta mellan 1.000 och 2.000 röstberättigade”, 
måste nuvarande valdistriktsindelning förändras. Idag har 4 av kommunens 9 
valdistrikt färre än 1.000 röstberättigade.  
 
Kommunsekreterare Irene Larsson ger förslag till ändrad valdistriktsindelning 
på landsbygdsdistrikten och delvis inom tätorten från och med 2009. Förslaget 
innebär att antal valdistrikt minskas från 9 till 6. I förslaget finns också vissa 
justeringar av gränser, bland annat för att eliminera uppkomna enklaver inom 
området.  
 
Valnämnden beslutar godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, 
och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige för godkännande av 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anhålla hos länsstyrelsen om 
ändrad valdistriktsindelning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar valnämnden att anordna 
röstmottagningsställen på annan plats i landsbygdsdistriktet några timmar på 
valdagen.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
valnämndens förslag:  

• Godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, och godkänna 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 

• Anhålla hos länsstyrelsen om ändrad valdistriktsindelning. 
______________________ 
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Forts KF § 138 
 
Forts KS § 178 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Anne Sörqvist (c) föreslår en ändring i arbetsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen att ändra formuleringen, rekommenderar till föreslår 
valnämnden att anordna röstmottagningsställen.  
 
Ewa Arvidsson (s) yrkar bifall till Anne Sörqvist (c) förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå valnämnden att anordna 
röstmottagningsställen på annan plats i landsbygdsdistriktet några timmar på 
valdagen.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
valnämndens förslag:  

• Godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, och godkänna 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 

• Anhålla hos länsstyrelsen om ändrad valdistriktsindelning. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 17-24. 
 
Stellan Andersson (c ) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med valnämndens förslag:  

• Godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, och godkänna 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 

• Anhålla hos länsstyrelsen om ändrad valdistriktsindelning. 
______________________ 
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KF § 139 
 
KS § 167 
AU § 201 172/2008 
 
Utökning av antalet representanter i kommunala pensionärsrådet  
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-05-15, VON § 67, 
behandlas. 
 
I dagsläget har SPF Åmåliterna en ordinarie ledamot och en ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet. Eftersom föreningen har fått ökat antal 
medlemmar under senare år vill föreningen öka antalet representanter i 
pensionärsrådet till två ordinarie och två ersättare. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utökning av antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglerna 
för samarbetet mellan Åmåls kommun och kommunala pensionärsråd så att 
pensionärsföreningen SPF Åmåliterna ges rätt till två ordinarie ledamöter och 
två ersättare i det kommunala pensionärsrådet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglerna 
för samarbetet mellan Åmåls kommun och kommunala pensionärsråd så att 
pensionärsföreningen SPF Åmåliterna ges rätt till två ordinarie ledamöter och 
två ersättare i det kommunala pensionärsrådet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 25-30. 
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forts KF § 139 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för samarbetet mellan 
Åmåls kommun och kommunala pensionärsrådet så att pensionärsföreningen 
SPF Åmåliterna ges rätt till två ordinarie ledamöter och två ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet. 
______________________ 
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KF § 140 
 
KS § 170 
AU § 204 85/2008 
 
Ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Vänerhamn AB, som inkom till kanslienheten 2008-05-
22 

2. Förslag till nytt aktieägaravtal för Vänerhamn AB, som inkom till 
kanslienheten 2008-05-22 

 
Det föreslås att ändra aktieägaravtalet för Vänerhamn AB så att bolaget lättare 
kan administrera vakanser i styrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtalet 
för Vänerhamn AB 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtalet 
för Vänerhamn AB 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 31-38. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtalet för Vänerhamn 
AB. 
 
________________________ 
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KF § 141 
 
KS § 168 
AU § 202 171/2008 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2007 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund, som inkom 
till kanslienheten 2008-05-23, behandlas. 
 
Förbundets arbetar främst med frågor som infrastruktur, entreprenörskap, 
kompetensutveckling, besöksnäring, marknadsföring och primärkommunalt 
samarbete. Årets resultat uppgår till 82 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 
Åmåls kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2007 vad 
gäller Åmåls kommuns del. 

 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Birgit 
Karlsson (mp) och Kjell Kaså (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (c) ordförande. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 39-64. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell (kd). 
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forts KF § 141 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att, för Åmåls kommuns del, godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2007. 
 
_____________________ 
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KF § 142 
 
KS § 169 
AU § 203 171/2008 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
2007 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund, som 
inkom till kanslienheten 2008-05-23, 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 ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s), deltar i 
beslutet trots jävssituation för att göra utskottet beslutsfört, i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Birgit 
Karlsson (mp) och Kjell Kaså (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (c) ordförande.  
_____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 65 . 
 
Ulla-Britt Johansson (c ) tillstyrkte ansvarsfrihet för Åmåls kommunfull- 
mäktiges representanter i förbundsdirektion.   
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forts KF § 142 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommun- 
fullmäktiges representanter i direktionen för  Dalslandskommunernas 
kommunalförbund för 2007 års verksamhet. 
 
 
Vid behandlingen av detta ärende deltar ej på grund av jäv: Kurt 
Svensson (c), Kjell Kaså (c ), Gustav Wennberg (s) och  Michael Karlsson (s). 
 
_____________________ 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-08-27 21 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 143 
 
KS § 171 
AU § 205 72/2008 
 
Ändring av kvotvärde av aktier i Åmåls-Nygård AB 
 
Skrivelse från Åmåls-Nygård AB, daterad 2008-05-12, behandlas. 
 
I samband med köpet av Åmåls-Nygård AB ändrades kvotvärdet på aktierna 
från 1 krona till 100 kronor. Aktiekapitalet är samma som tidigare, nämligen 3 
miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 66. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 
 
_____________________
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KF § 144 
 
KS § 164 
AU § 198 496/2007 
 
Motion om införande av avgiftsfri barnomsorg inom Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2007-12-18 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14 

BUN § 75 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att en avgiftsfri barnomsorg utreds 
och införs snarast. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med anledning av 
det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns finansierings-
förslag. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Kurt Svensson (c) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
yttrande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, nämligen Gustav 
Wennbergs (s) och Kurt Svenssons (c). Ordföranden ställer proposition på de 
båda yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
anledning av det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns 
finansieringsförslag. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen Michael Karlssons 
(s) och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-08-27 23 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

 
Forts KF § 144 
Fort KS § 164 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
anledning av det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns 
finansieringsförslag. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgit 
Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 67-71. 
 
Michael Karlsson (s) yrkade bifall till motionen. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade avslag på motionen. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson(s) och Kjell Kaså (c). 
 
Tina Carlsson (v) yrkade bifall till motionen. 
 
Christer Törnell (kd) yrkade avslag på motionen. 
 
Inlägg gjordes av Patrik Sandvall (m) och Michael Karlsson (s) 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkar bifall till motionen. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell (kd) 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen samt 
Michael Karlssons förslag  innebärande  bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärdes. Uppställdes och godkändes följande voterings- 
proposition:  Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och 
den som bifaller Michael Karlssons förslag röstar ”Nej”. 
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forts KF § 144 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 18 Ja-röster och 12 Nej-röster. 
  
En ledamot var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid 25. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av det 
ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns finansieringsförslag. 
 
Mot beslutet reserverade sig: Ewa Arvidsson (s), Birgitta Johansson (s), 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Anette Andersson (s), Mikael 
Norén (s) Cecilia Gustafsson (s), Rune Holmström (s) Anders Hedin (s), 
Kjell Lindstedt (s), Birgit Karlsson (mp) och Tina Carlsson (v). 
 
__________________ 
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 28 augusti 2008 
 
Ärende nr    11               Rubrik:  Motion angående införande av avgiftsfri barnomsorg  
    
Ja=      Kommunstyrelsens förslag 
Nej=    Michael Karlssons förslag om bifall till motionen 
 
 
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) Anette Andersson (s)      x  
Mikael Norén (s)        x  
Sven Martinsson (c )  Emil Radanov (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 )  --------------------        
Karl-Erik Lundgren (c )    x    
Anne Sörqvist (c ) Bengt Hansson (c )  x      
Birgit Karlsson (mp)      x    
Christer Törnell (kd)   x       
Thomas Olson (fp) Gun-Britt Larsson (fp)  x       
Leif Larsson (c )     x     
Ann-Louise Svensson (c )    x     
Helena Höög (c )  Sven Callenberg (c )   x       
Tina Carlson (v)        x  
Barbro Gustafsson (m)    x     
Ulla Berne (m) Patrik Sandvall (m)  x       
Hans Elvingsson (m) Barbro Spjuth (m)  x       
Kerstin Edvinsson (c )    x       
Kjell Lindstedt (s)       x  
Leif Aronsson (c )   x     
Summa antal röster  18       12    
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KF § 145 
KS § 165 
AU § 199 462/2007 
 
Motion om ungdomssocial nämnd 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2007-11-25 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14 

BUN § 74 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-01-17, VON 

§ 4 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att en ungdomssocial nämnd enligt 
redan framtaget förslag införs från och med halvårsskiftet 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med anledning av 
att en ungdomssocial nämnd, med så stor målgrupp, får en omfattning som 
blir svårhanterlig. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Kurt Svensson (c) yrkar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, nämligen Gustav 
Wennbergs (s) och Kurt Svenssons (c). Ordföranden ställer proposition på de 
båda yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
 ______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen Michael Karlssons 
(s) och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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Forts KF § 145 
Fort KS § 165 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgit 
Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet.  
______________________ 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till handlingar i ärendet, bil 72-78. 
 
Michael Karlsson (s) yrkade bifall till motionen. 
 
Inlägg gjordes av Christer Törnell (kd). 
 
Tina Carlsson (v) yrkade bifall till motionen. 
 
Lisbeth Karlsson (c )  och Kjell Kaså (c ) yrkade avslag på motionen. 
 
Inlägg gjordes av Michael Karlsson (s). 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkade bifall till motionen. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen samt 
Michael Karlssons förslag  innebärande  bifall till motionen.   
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Mot beslutet reserverade sig: Ewa Arvidsson (s), Birgitta Johansson (s), 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Anette Andersson (s), Mikael 
Norén (s) Cecilia Gustafsson (s), Rune Holmström (s) Anders Hedin (s), 
Kjell Lindstedt (s), Birgit Karlsson (mp) och Tina Carlsson (v). 
 
________________
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§ 146 
 
Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter 
Gert Hovbratt (c) 
 
Kurt Svensson (c ) föreslår kommunfullmäktige  utse Torbjörn Kock, 
Kålsäter 310, 66291 Åmål, tel 0532-44031, som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Gert Hovbratt för återstoden av innevarande 
mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Torbjörn Kock (c ), som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. 
 
§ 147 260/08,  261/08 
 
Inkomna medborgarförslag 
 
Ali Al-Eqili, Åmål, har inkommit med två medborgarförslag angående: 
 
- Förslag angående Ågården, bilaga ärende 14 a, samt 
- Förslag angående äldreomsorg, bilaga ärende 14 b. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommun- 
styrelsen för beredning. 
 
§ 148 272/2008 
 
Inkommen motion 
 
Ordföranden meddelade att en motion inkommit  från Patrik Sandvall (m) 
om försöksverksamhet med avfallskvarnar, bil. ärende 14 c. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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§ 149 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Inga möten har ägt rum med kommunalförbunden sedan föregående full- 
mäktigemöte.  
 
Kurt Svensson lämnar information om upphandlingen av miljöbilar som 
pågår inom Kommunalförbundet Fyrbodal. 
  
 
------------------ 
 
Mötet avslutas med visning av filmen ”Tre röster om demokrati”. Filmen 
är en del i Sveriges Kommuner och Landstings satsning – En fråga om 
demokrati. Tre politiker berättar i filmen om sin syn på det politiska arbetet. 
 
Efter filmen diskuterar fullmäktige sin syn på filmen och sitt eget politiska 
uppdrag. 
----------------------- 
 
§ 150 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
________________ 
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