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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-10-29 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s)   ---------------- 
Birgitta Johansson (s) x  
Gustav Wennberg (s) x     
Kurt Svensson (c )   Sven Callenberg (c ) x  
Ulla-Britt Johansson (c ) x      
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s)   ---------------                 
Laila Andrén (s) x    
Mikael Norén (s)   ---------------   
Sven Martinsson (c ) x      
Lisbeth Karlsson (c ) x    
Stellan Andersson (c ) x    
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s) x     
Anders Hedin (s)   ----------------  
Thomas Fridlund (c )   Bengt Hansson (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 ) x   
Helena Höög (c )   Anelia Dotcheva (c) x  
Tina Carlson (v) x     
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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§ 162 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade 
mötet öppnat. 
 
Förrättades upprop. 
 
§ 163 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklarades i behörig tid och ordning kungjort. 
 
§ 164 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven Martinsson 
och Tina Carlson. 
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 5 november 2008, kl 14.00 
 
§ 165 
 
Dagordning 
 
Punkten 10 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit. 
 
Utsänd dagordning faställdes med denna ändring. 
 
---------------------- 
 
Docent Fredrik Spak redovisade forskningsrapporten  ”Våld i nära relationer” 
– Föreställningen om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Forskningsrapporten hade tagits fram 
genom Göteborg universitet. Han redogjorde bl a för brottsstatistik och 
kostnader, strategier för att motverka våld, på vilka arenor detta kan drivas 
och åtgärder som kan användas. 
 
Fredrik Spak besvarade frågor från fullmäktigeledamöter på rapporten och 
diskuterades ämnet ytterligare. 
-------------------------- 
 
Mötet ajournerades   19.50  - 20.00.
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KF § 166 
 
KS § 232 
AU § 329 368/2007 
 
Strategisk plan för Åmåls kommun för resterande delen av 
mandatperioden  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från den centrala ledningsgruppen, daterad 2008-09-
16  

2. Förslag till strategisk plan, som inkom till kanslienheten 2008-10-01 
 
Arbetsutskottet gav 2007-12-18 AU § 618 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett underlag för strategisk plan för Åmåls kommun. 
 
Den centrala ledningsgruppen bestående av tillförordnad kommunchef 
Jeanette Lämmel, förvaltningschefer Tommy Jingfors, Gunilla Bexelius och 
SvanteMelander, VD Magnus Dalsbo och ekonomistrateg Fredrik Nilsson har 
gemensamt tagit fram förslag till strategisk plan. Utgångspunkten har varit 
den övergripande vision som presidiekonferensen den 22 april 2008 enades 
om, nämligen ”Vi vill bli fler”. Denna vision har sedan brutits ned i ett antal 
punkter. 
 
Diskussion förs om att ändra den övergripande visionen till ”Vi ska bli fler” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Den övergripande visionen i dokumentet ändras till ”Vi ska bli fler” och 
lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta strategisk plan för Åmåls kommun för mandatperioden 
2. Uppdra åt nämnder och förvaltningar att utifrån detta arbeta vidare 

med delmål och aktiviteter 
______________________  
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Forts KF § 166 
 
forts KS § 232 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta strategisk plan för Åmåls kommun för mandatperioden 
2. Uppdra åt nämnder och förvaltningar att utifrån detta arbeta vidare 

med delmål och aktiviteter 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 1-3. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1.  Anta strategisk plan för Åmåls kommun under mandatperioden. 
 
2.  Uppdra åt nämnder och förvaltningar att utifrån detta arbeta vidare 
      med delmål och aktiviteter. 
 
____________________
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KF § 167 
 
KS § 226 
AU § 309 331/2008 
 
Komplettering av regler om bidrag till lokalhållande föreningar 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-07-14, 
behandlas. 
 
Regler för bidrag till lokalhållande föreningar antogs av kommunfullmäktige 
1984-12-19 KF § 249.   

 
Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
rekommenderar ekonomistrategen att kommunen begränsar föreningsbidrag 
som avser att täcka rörelseunderskott gällande verksamhetsår 2009 och framåt 
till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är överstigande 100 000 
kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets underskott per förening och 
verksamhetsår.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting begränsa bidrag till lokalhållande föreningar som avser att 
täcka rörelseunderskott gällande föreningars verksamhetsår 2009 och 
framåt till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är 
överstigande 100 000 kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets 
underskott per förening och verksamhetsår.  

 
2. Kommunen meddelar samtliga lokalhållande föreningar i kommunen 

om de förändrade reglerna.  
______________________  
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Forts KF § 167 
 
Forts KS § 226  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting begränsa bidrag till lokalhållande föreningar som avser att 
täcka rörelseunderskott gällande föreningars verksamhetsår 2009 och 
framåt till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är 
överstigande 100 000 kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets 
underskott per förening och verksamhetsår.  

 
2. Kommunen meddelar samtliga lokalhållande föreningar i kommunen 

om de förändrade reglerna.  
 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 4-6. 
 
Barbro Spjuth (m) yrkade att ett maximibelopp skulle sättas vid utbetalning, i 
de fall underskottet översteg 100 000 kronor och 50% av detta skulle täckas 
från kommunen. 
 
Mötet ajourneras 20.05-20.08. 
 
Christer Törnell (kd), Kjell Kaså (c )  och Kjell Lindstedt (s)yrkade bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, kommunstyrelsens förslag och Barbro Spjuths förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Forts  KF § 167 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
begränsa bidrag till lokalhållande föreningar som avser att täcka rörelse- 
underskott gällande föreningars verksamhetsår 2009 och framåt till maximum 
50 000 kronor eller om underskottet är överstigande 100 000 kronor till 
maximum 50 % av verksamhetsårets underskott per förening och verksam-
hetsår. 
 
Kommunen meddelar samtliga lokalhållande föreningar i kommunen 
om de förändrade reglerna. 
 
_____________________ 
 
  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-10-29 9 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KF § 168 
 
KS § 249 
AU § 372  239/2008 
 
Eventuellt inköp av fastigheten Åmål Stora Berga 1:56 - Vänersvik 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors, daterad 2008-10-09 
2. Förslag till köpekontrakt, som inkom till kanslienheten 2008-10-09 
3. Besiktningsprotokoll från ÅF-konsult, som inkom till kanslienheten 

2008-10-09 
4.  Besiktningsprotokoll från Åmåls sotningsdistrikt, som inkom till 

kanslienheten 2008-10-09 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2008-09-16 AU § 319 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 
Åmåls Stora Berga 1:56 och inkomma med förslag till köpeavtal. 
 
Förslaget till köpekontrakt är undertecknat av säljare och förvaltningschef 
Tommy Jingfors. I kontraktet framgår att detta endast är giltigt om 
kommunfullmäktige godkänner det. Dessutom har båda parter fram till 2008-
12-01 möjlighet att begära att köpet ska återgå. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna köpekontrakt för fastigheten Åmåls Stora Berga 1:56, 
undertecknat av säljaren och förvaltningschef Tommy Jingfors. 

2. Köpa fastigheten till en köpeskilling av 2 800 000 kronor exklusive 
lagfartskostnader. 

3. Kostnaden för lagfarten överförs från kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter. 

4. Eventuella andra handlingar som krävs i samband med köpet av denna 
fastighet undertecknas av förvaltningschef Tommy Jingfors. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) deltar inte i beslutet. 
______________________  
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Forts KF § 168 
forts KS § 249 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna köpekontrakt för fastigheten Åmåls Stora Berga 1:56, 
undertecknat av säljaren, förvaltningschef Tommy Jingfors och 
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 

2. Köpa fastigheten till en köpeskilling av 2 800 000 kronor exklusive 
lagfartskostnader. Kostnaden tas ur kommunens rörelsekapital. 

3. Kostnaden för lagfarten överförs från kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter. 

4. Eventuella andra handlingar som krävs i samband med köpet av denna 
fastighet undertecknas av förvaltningschef Tommy Jingfors och 
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 

 
Barbro Gustafsson (m) deltar inte i beslutet. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 7-22. 
 
Barbro Gustafsson (m), Laila Andrén (s) och Tina Carlson (v)  yrkade avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Barbro Gustafsson (m). 
 
Ulla Berne (m) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Lindstedt (s), Lisbeth Karlsson (c ) och Birgitta Johansson (s) yrkade 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Ulla-Britt Johansson (c). 
 
Sven Callenberg (c ) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m). 
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forts KF § 168 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Barbro Gustafssons m fl 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”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 19 Ja-röster och 8 Nej-röster. 
 
4 ledamöter var frånvarande utan ersättare. 
 
Fullständigt röstresultat, se sid 12. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar  att: 
 
1  Godkänna köpekontrakt för fastigheten Åmåls Stora Berga 1:56,  
    undertecknat av säljaren, förvaltningschef Tommy Jingfors och 
    kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 
2  Köpa fastigheten till en köpeskilling av 2 800 000 kronor exklusive 
    lagfartskostnader. Kostnaden tas ur kommunens rörelsekapital. 
3  Kostnaden för lagfarten överförs från kommunfullmäktiges oförutsedda 
    utgifter. 
4  Eventuella andra handlingar som krävs i samband med köpet av denna  
   fastighet undertecknas av förvaltningschef Tommy Jingfors och  
    kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 
 
Mot beslutet reserverade sig: Tina Carlson (v), Barbro Gustafsson (m),  
Ulla Berne (m) och Barbro Spjuth (m). 
 
__________________ 
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VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 29 oktober 2008 
 
Ärende nr   3      Rubrik: Inköp av fastigheten Åmål Stora Berga 1:56, Vänersvik   
    
Ja=      Kommunstyrelsens förslag 
Nej=    Avslagsyrkande 
 
 
Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s) --------------------       
Birgitta Johansson (s)    x     
Gustav Wennberg (s)     x     
Kurt Svensson (c ) Sven Callenberg (c )      x  
Ulla-Britt Johansson (c )       x    
Kjell Kaså (c )    x      
Michael Karlsson (s) -------------------        
Laila Andrén (s)       x  
Mikael Norén (s)  ------------------        
Sven Martinsson (c )     x       
Lisbeth Karlsson (c )      x       
Stellan Andersson (c )     x     
Cecilia Gustafsson (s)     x      
Joakim Karlsson (s)         x  
Anders Hedin (s) ----------------------         
Thomas Fridlund (c ) Bengt Hansson   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 )     x     
Helena Höög (c )  Anelia Dotcheva (c )   x     
Tina Carlson (v)        x  
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     
Summa antal röster   19      8   
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KF § 169 
 
KS § 245 356/2008 
AU § 351  
 
Eventuell försäljning av fastigheten Lilla Mossen 2:70 - Ånimskogs skola 
 
Diskussion förs om framtida användningsområde för Ånimskogs skola, 
eftersom kommunen inte längre bedriver skolverksamhet i lokalerna. Åmåls 
kommunfastigheter AB äger skolan och för att ha möjlighet att sälja 
fastigheten måste bolaget få ett tydligt uppdrag från kommunen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte den 14 oktober 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 2008-10-08 
2. Protokollsutdrag från Åmål Kommunfastigheter AB 2008-05-29 § 27 

 
På Åmåls Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte beslutades att inhämta 
Åmåls kommuns godkännande för försäljning av fastigheten Lilla Mossen 
2:70. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 
Kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Lilla Mossen 2:70. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 23-25. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkade återremiss av ärendet för att undersöka annan 
verksamhet i  fastigheten, genom förening från orten, som visat intresse av att 
använda lokalen. 
 
Kjell Kaså (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg (s). 
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forts KF § 169 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Gustav Wennbergs återremiss- 
yrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att fullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Åmåls Kommunfastigheter AB tillstånd 
att sälja fastigheten Lilla Mossen 2:70 i Ånimskog. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
 
__________________ 
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KF § 170 
 
KS § 248 
POU § 85 304/2008 
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
 
Personalchefen/tf kommunchefen har i skrivelse 2008-09-03 föreslagit 
följande: 
 
”I samband med personalavvecklingar inom kommunen föreslås 
pensionsförstärkning som ett komplement till nuvarande 
personalavvecklingsinstrument och dess kostnadsramar. 
 
Arbetstagare som avgår från anställningen med förtida uttag av 
tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. 
Tilläggsbeloppet kan övervägas vid såväl arbetsbrist som personliga skäl 
hänförliga till arbetstagaren. Beslut om pensionsförstärkning fattas av 
personalchef. 
 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och utbetalningarna av 
tilläggsbeloppet sker månadsvis längst till och med månaden före den månad 
som arbetstagaren fyller 65 år. Tilläggsbeloppet utgör 12 % av lönen vid 
avgångstillfället. Beloppet, vilket är skattepliktigt, är detsamma – utan 
indexering – under hela utbetalningstiden. Kommunen betalar särskild 
löneskatt på beloppet, för närvarande 24,26 %. Utbetalningen sker genom 
kommunens pensionsförvaltare. Anställningen upphör i samband med 
pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.” 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
personalchefens/tf kommunchefens förslag i ärendet enligt ovan.  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
personalchefens beslut om pensionsförstärkning skall rapporteras i enlighet 
med rutinen för delegationsbeslut. 
______________________ 
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Forts KF § 170 
 
Forts KS § 248  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa 

pensionsförstärkning i enlighet med personal- och 
organisationsutskottets förslag.  

 
2. Personalchefens beslut om pensionsförstärkning skall rapporteras i 

enlighet med kommunstyrelsens rutin för delegationsbeslut. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 26-28. 
 
Inlägg gjordes av Ulla Berne (m) och Anne Sörqvist (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa pensionsförstärkning i enlighet med 
personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
______________ 
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KF § 171 
 
KS § 236 
AU § 344 309/2008 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-09-03 BUN 
§ 108  

2. Förslag till riktlinjer, daterat 2008-08-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 29-33. 
 
Barbro Gustafsson (m) yrkade återremiss för att utreda utökning av antal 
planerings- och studiedagar då verksamheten är stängd. 
 
Kjell Kaså (c ) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: kommunstyrelsens förslag och Barbro Gustafssons återremiss- 
yrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade 
därvid att fullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras idag.  
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forts KF § 171 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg. 
 
_____________ 
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KF § 172 
 
KS § 233 
AU § 330 281/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av nyckeltalshantering 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från kommunrevisionen, daterad 2008-08-19 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

09-22  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsbolaget Deliotte 
granskat kommunens nyckeltalshantering. Ett arbete pågår i kommunen med 
att utveckla nya nyckeltal. Kommunrevisionen har som avsikt att följa upp 
detta arbete. 
 
Ekonomistrategen instämmer med revisionens rekommendationer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
ekonomistrategens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
ekonomistrategens yttrande  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisade till föreliggande handlingar i ärendet, bil 34-45. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsrapporten och ekonomi- 
strategens yttrande till handlingarna. 
 
_______________
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KF § 173 
 
Sammanträdesdagar för fullmäktige för år 2009 
 
Ordföranden redogjorde för utsänt förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under år 2009, bil 46. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget om sammanträdesdagar för 
kommande år. 
 
Fullmäktiges mötesdagar under 2009 blir därmed 28 januari, 25 februari,  
25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober,  
25 november och 16 december. 
 
Veckodag onsdagar med början kl 18.30. Eventuella avvikelser beträffande 
klockslag meddelas i kallelsen (vid budgetbehandling). 
 
KF § 174 
 
Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag. 
 
Ordföranden hänvisade till handling i ärendet, bil 47-48. 
 
Inlägg gjordes av Gustav Wennberg (s) och Kjell Kaså (c ). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar lägga förteckningen till handlingarna. 
 
KF § 175 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kjell Kaså rapporterade från senaste möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och de ärenden som behandlats och beslutats om. 
 
Gustav Wennberg rapporterade från möte med direktionen för Fyrbodals 
Kommunalförbund som ägt rum den 16 oktober på Orust, och om de beslut 
och ärenden som behandlats där. 
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KF § 176 
 
Meddelanden 
 
Meddelades att kommunrevisionen den 23 oktober 2008 överlämnat 
revisionsrapport avseende granskning av rutinen för bisysslor, ställd till 
kommunstyrelsen. Rapporten kommer till fullmäktige efter sedvanlig hand-
läggning. 
 
Meddelades vidare att kommunfullmäktiges presidium enats om att från och 
med nästa fullmäktige pröva en annorlunda hantering av motioner. När en ny 
motion inkommit får den ledamot som lämnat in motionen  möjlighet att på 
fullmäktiges sammanträde kort presentera sin motion innan fullmäktige 
beslutar om fortsatt beredning. Någon debatt eller frågestund kommer inte att 
tillåtas, utan detta tas som vanligt i samband med  motionssvaret i full-
mäktige. 
 
KF § 177 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
__________________ 
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