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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-09-24 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s)   -------------------- 
Birgitta Johansson (s) x  (till kl 20.35 under § 157, exkl beslut) 
Gustav Wennberg (s)   Anette Andersson (s) x  
Kurt Svensson (c )   Sven Callenberg (c ) x  
Ulla-Britt Johansson (c )   Emil Radanov (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 )   --------------------- 
Stellan Andersson (c )   ---------------------  
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s) x (till kl 19.45, under § 155, exkl beslut)   
Anders Hedin (s) x  
Thomas Fridlund (c ) x   
Karl-Erik Lundgren (c )   ---------------------    
Anne Sörqvist (c ) x   
Birgit Karlsson (mp) x     
Christer Törnell (kd) x     
Thomas Olson (fp) x  (till kl 20.45, tom § 157)    
Leif Larsson (c ) x   
Ann-Louise Svensson (c ) x  (fr kl 18.50, from § 155)   
Helena Höög (c )   Bengt Hansson (c ) x  
Tina Carlson (v) x     
Barbro Gustafsson (m)  x    
Ulla Berne (m)                      x   
Hans Elvingsson (m) x       
Kerstin Edvinsson (c ) x   
Kjell Lindstedt (s) x   
Leif Aronsson (c ) x  
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§ 151 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade 
mötet öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 152 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 153 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Laila Andrén 
och Christer Törnell. 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdagen den 1 oktober kl 14.00. 
 
§ 154 
 
Dagordning 
 
Punkten 5 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit.  
 
Utsänd dagordning fastställdes med denna ändring. 
 
________________ 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin informerade om Åmåls internationella 
arbete. Bl a informerades om olika ungdomsprojekt, Europa Direkt, projekt 
som pågår med olika samarbetspartner och olika EU-finansierade projekt samt 
vilka projektansökningar som pågår. Jan-Erik Lundin besvarade frågor från 
fullmäktigeledamöter på informationen. 
 
_________________ 
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KF § 155 
 
KS § 206 273/2008 
AU § 270  
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun 2008 
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-08-26. 
 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogör för delårsrapporten. 
 
Kommunfullmäktige har antagit sju finansiella mål för budgetåret. Av dessa 
uppfylls fem vid halvårskiftet. De övriga två är mål för helåret. 
 
Resultatet för perioden 1 januari 2008 till 30 juni 2008 är 1 023 000 kronor, 
vilket är 511 000 kronor mer än med budgeterat. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör ekonomistrateg Fredrik Nilsson för 
delårsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-28, 
jämte separat utskickad granskningsrapport. 
 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogjorde för  olika avsnitt i kommunens 
delårsredovisning avseende första halvåret 2008. 
 
Ekonomistrategen redogjorde samtidigt för den ekonomiska prognosen för 
hela 2008, per halvårsskiftet, som behandlas som ärende 2 på dagordningen. 
(KF § 156)    
 
Inlägg gjordes av Kjell Lindstedt (s), Ulla Berne (m) och Laila Andrén (s). 
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forts KF § 155 
 
Revisionens ordförande Jens Karlsson föredrog och kommenterade revi- 
sionsrapporten avseende delårsredovisningen samt överlämnade densamma 
till kommunfullmäktige. 
  
Inlägg gjordes av Kjell Kaså (c ), Michael Karlsson (s), Christer Törnell (kd) 
Anne Sörqvist (c ), Barbro Gustafsson (m). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsredovisningen och revisions- 
rapporten till handlingarna. 
 
____________________ 
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KF § 156 
 
KS § 207 
AU § 278 285/2008 
 
Ekonomisk prognos för Åmåls kommun från första halvåret 2008 
 
Ekonomisk prognos för Åmåls kommun från första halvåret 2008 behandlas. 
Dokumentet inkom till kanslienheten 2008-09-02. 
 
Den fastställda budgeten för 2008 uppvisar ett överkott på 1 024 000 kronor. 
Prognosen från första halvåret tyder på ett underskott på 9 894 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 29-53. 
  
 Kjell Kaså (c) påpekade att ärendet som ska behandlas avser ekonomisk 
prognos för hela 2008, och inte första halvåret. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
______________________  
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KF § 157 
 
KS § 209 
AU § 280 265/2008 
 
Införande av valfrihetssystem inom handikapp- och äldreomsorgen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2008-
08-01 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-08-21 VON § 
90  

 
Förvaltningschefen redogör för att kommunen kan införa valfrihetssystem 
inom äldre- och handikappomsorgen i enlighet med den föreslagna lagen om 
valfrihet (LOV). 
 
Kommunen har möjlighet att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel 
för att förbereda införande av valfrihetssystem. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
och i detta sammanhang även föreslår avgränsningsområde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet.  
______________________  
 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius redogör för ärendet. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Christer Törnell (kd) och Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
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forts KF § 157 
forts KS § 209 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
 
Gustav Wennberg (s), Inga Engström (s) och Cecilia Gustafsson (s) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Kjell Lindstedt (s) deltar inte i beslutet.  
______________________ 
 
 Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 54-63. 
 
Ulla Berne (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Michael Karlsson (s) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Tina Carlsson (v) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christer Törnell (kd), Anne Sörqvist (c ) och Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m), Kjell Lindstedt (s), Michael Karlsson (s), 
Kjell Kaså(s), Anne Sörqvist(c), Birgitta Johansson(s), Barbro Gustafsson(m) 
och Christer Törnell (kd). 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag och Michael Karlssons (s) avslags-
yrkande.  
 
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 bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ”Ja” och den som bifaller avslagsyrkandet 
röstar ”Nej”. 
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forts KF § 157 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 16 Ja-röster och 9 Nej-röster. 
 
6 ledamöter var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid 10. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun- 
styrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att valfrihetssystem införs inom handikapp- och 
äldreomsorgen i Åmåls kommun inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar därvid att uppdra åt vård- och omsorgsför- 
valtningen att ingiva ansökan om stimulansbidrag för att förbereda införande 
av valfrihetssystem. 
 
Mot beslutet reserverade sig: Anette Andersson (s), Michael Karlsson (s), 
Laila Andrén (s), Mikael Norén (s), Cecilia Gustafsson (s), Anders Hedin, 
Birgit Karlsson (mp) och Tina Carlsson (v). 
 
________________________ 
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 24 september 2008 
 
Ärende nr   3                Rubrik: Införande av valfrihetssystem inom handikapp- och  äldreomsorgen 
    
Ja=     Kommunstyrelsens förslag      
Nej=   Michael Karlssons avslagsyrkande   
 
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s) --------------------       
Birgitta Johansson (s) --------------------        
Gustav Wennberg (s) Anette Andersson (s)      x  
Kurt Svensson (c ) Sven Callenberg (c )   x       
Ulla-Britt Johansson (c ) Emil Radanov (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 )  --------------------------          
Stellan Andersson (c ) --------------------------        
Cecilia Gustafsson (s)       x  
Joakim Karlsson (s)  ------------------------          
Anders Hedin (s)        x  
Thomas Fridlund (c )    x      
Karl-Erik Lundgren (c )  ------------------------      
Anne Sörqvist (c )    x       
Birgit Karlsson (mp)      x    
Christer Törnell (kd)    x      
Thomas Olson (fp)     x       
Leif Larsson (c )      x     
Ann-Louise Svensson (c )     x     
Helena Höög (c )  Bengt Hansson (c )   x      
Tina Carlson (v)        x  
Barbro Gustafsson (m)     x     
Ulla Berne (m)     x      
Hans Elvingsson (m)     x      
Kerstin Edvinsson (c )     x      
Kjell Lindstedt (s)      x  
Leif Aronsson (c )    x     
Summa antal röster  16       9    
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KF § 158 
 
KS § 210 
AU § 281 231/2008 
 
Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt och 
VA-chef Carl-Fredrik Eriksson, daterad 2008-05-26 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-06-16 SBN § 
53 

3. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-08-28 BMN § 
171 

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektören och VA-chefen skriver att syftet med att ta 
fram ett avgränsat vattenskyddsområde är att kunna erbjuda kommuninvånare 
rent och hälsosamt dricksvatten och möjliggöra en hållbar och långsiktig 
vattenförsörjning i kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ärendet tillsänds för vidare 
handläggning och beslut i kommunfullmäktige. 
 
Bygg- och miljönämnden har inga invändningar mot förslaget. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Tillstyrka vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
 
Kjell Kaså (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik Lundgrens 
protokollsanteckning i bygg- och miljönämnden, 2008-08-28 BMN § 171 där 
orden ”tillstånd av” föreslås bytas ut mot ”anmälan till” i 10 § Jordbruk. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulla-Britt Johansson (c) att orden ”tillstånd 
av” byts ut mot ”anmälan till” i 10 § Jordbruk. Dessutom tilläggsyrkar Ulla-
Britt Johansson (c) att de olika synpunkter som kommunen mottagit i ärendet 
överlämnas till Länsstyrelsen. 
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Forts KF § 158 
Fort KS § 210 
 
Kjell Kaså (c) och Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons (c) 
yrkande. 
 
Gustav Wennberg (s), Inga Engström (s) och Kjell Lindstedt (s) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Kjell Lindstedt (s) och Ulf Hanstål (m) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons 
(c) tilläggsyrkande. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons (c) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ett tilläggsyrkande, 
nämligen arbetsutskottets förslag, Ulla-Britt Johanssons (c) och Ulla-Britt 
Johanssons (c) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på 
arbetsutskottets förslag och Ulla-Britt Johanssons (c) yrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Ulla-Britt Johanssons (c) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Tillstyrka vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
3. De olika synpunkter som kommunen mottagit i ärendet överlämnas till 

Länsstyrelsen. 
 
Ulla-Britt Johansson (c), Kjell Kaså (c) och Ulf Hanstål (m) lämnar följande 
reservation till beslutspunkt 1: 
”Tillstånd för lagring, hantering, spridning av stallgödsel. Det finns redan idag 
omfattande lagstiftning kring hantering av växtnäring med krav på 
lagringsanläggning, tillförd mängd, t ex max 22 kg, spridningspunkter osv. 
Hantering av växtnäring ingår i ordinarie tillstånd för miljöinspektör, samt 
Länsstyrelsens kontroller. Kontroll och lagstiftning är därför så omfattande att 
ytterligare tillstånd ej är nödvändig. ” 
______________________ 
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Forts KF § 158 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 64-78. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade återremiss av ärendet för en mera omfattande 
diskussion med medborgarna och en jämförelse med andra vattenskydds- 
områden. 
 
Kjell Lindstedt (s) yrkade återremiss av ärendet för att organisationer ska ges 
möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på vattenskyddsområdet. 
 
Ordföranden ställde frågan om de båda ledamöterna kunde godkänna en 
gemensam motivering till återremiss, vilket godkändes. 
 
Ordföranden konstaterade efter avslutade överläggningar att två förslag 
förelåg, dels kommunstyrelsens förslag, samt dels återremissyrkandet. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade att 
fullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för en mera omfattande 
diskussion med medborgarna och för att organisationer ska ges möjlighet att 
inkomma med skriftliga synpunkter samt för en jämförelse med andra vatten-
skyddsområden. 
  
____________________  
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§ 159 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Michael Karlsson informerade från möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund, som ägt rum den 28 augusti i Håverud. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 160 
 
Meddelanden 
 
Meddelades att kommunrevisionen den 2 september 2008 överlämnat tre 
revisionsrapporter: Granskning av nyckeltalshantering, ställd till kommun-
styrelsen, Granskning av miljömål, ställd till bygg- och miljönämnden samt 
Granskning av momsrutiner, ställd till barn- och utbildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporterna kommer till 
fullmäktige  efter sedvanlig handläggning.  
 
§ 161 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
________________ 
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