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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2008-11-26 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (s) x    
Birgitta Johansson (s)   ----------- 
Gustav Wennberg (s) x     
Kurt Svensson (c ) x    
Ulla-Britt Johansson (c ) x      
Kjell Kaså (c ) x    
Michael Karlsson (s) x 
Laila Andrén (s)   -----------  
Mikael Norén (s)   -----------   
Sven Martinsson (c ) x      
Lisbeth Karlsson (c ) x    
Stellan Andersson (c ) x    
Cecilia Gustafsson (s) x  
Joakim Karlsson (s) x   fr 18.35, § 182, inkl.  beslut   
Anders Hedin (s)   ------------    
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 ) x   
Helena Höög (c )    Sven Callenberg (c ) x  
Tina Carlson (v)  --------------    
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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§ 177 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Upprop sker. 
 
§ 178 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort.  
 
§ 179 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stellan Andersson (c) 
och Ulla Berne (m). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, fredag den 5 december 2008, kl 14.00. 
 
§ 180 
 
Dagordning 
 
Rubriken för Punkt 9 ändras till ekonomisk rapport till 2008-08-31 för 
Samordningsförbundet Norra Dalsland istället för delårsbokslut.  
 
Punkt 10 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller 
frågor har inkommit. 

 
Ordföranden meddelar att en avsägelse inkommit och frågar om denna 
kan behandlas vid dagens möte. Fullmäktige beviljar detta och tar upp ärendet 
som punkt 10 på dagordningen.   
 
Utsänd dagordning fastställs med denna komplettering. 
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KF § 181 
 
KS § 254 
§ 300  
 
BUDGETBEREDNING: Slutlig skattesats för år 2009 
 
Den slutliga skattesatsen för 2009 diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den kommunala skattesatsen vara oförändrad 
under 2009, det vill säga en utdebitering på 22:54 per skattekrona. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den 
kommunala skattesatsen vara oförändrad under 2009, det vill säga en 
utdebitering på 22:54 per skattekrona. 
______________________ 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 1. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen ska vara 
oförändrad under 2009, det vill säga en utdebitering på 22:54 per skattekrona. 
______________________ 
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KF § 182 
 
KS § 266 
AU § 422 396/2008 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - septemberprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-10-28, behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett överskott på 1 024 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från september redovisar ett underskott 
på 10 320 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och hindra att 
ytterligare underskott upparbetas inom detta område 

2. Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och hindra att 
ytterligare underskott upparbetas inom detta område 

2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 2-68. 
 
Inlägg görs av Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s).  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga ekonomiprognosen för september till 
handlingarna. 
______________________ 
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KF § 183 
 
KS § 260 
AU § 407 381/2008 
 
Eventuellt täckningsbidrag till det scenmusikaliska projektet Popcorn 
 
Diskussion förs om behovet av täckningsgaranti för det scenmusikaliska 
projektet Popcorn som utförs av det estetiska programmet på 
Karlbergsgymnasiet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om 
täckningsbidrag begärs från arrangörerna av Popcorn överförs upp till 50 000 
kronor från kommunfullmäktiges oförutsedda och upp till 22 000 kronor från 
kommunstyrelsens oförutsedda.   
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om 
täckningsbidrag begärs från arrangörerna av Popcorn överförs upp till 50 000 
kronor från kommunfullmäktiges oförutsedda och upp till 22 000 kronor från 
kommunstyrelsens oförutsedda.   
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 69. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i täckningsbidrag till arrangemanget Popcorn 
överföra 50 000 kronor från kommunfullmäktiges oförutsedda och 22 000 
kronor från kommunstyrelsens oförutsedda. 
_________________________ 
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KF § 184 
 
KS § 265 
AU § 421 263/2008 
 
Kompletterande regler till investeringsrutiner  
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-08-14, 
behandlas. 
 
Ekonomistrategen föreslår att nuvarande investeringsrutiner kompletteras med 
ett antal regler. Vissa regler är baserade på Dalslandsgemensamma 
redovisningsprinciper. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Enbart investeringar som uppgår till minst ett halvt basbelopp och har 
en ekonomisk livslängd på minst tre år samt där tillgången används för 
stadigvarande bruk ska klassas som anläggningstillgångar. 

 
2. När investering över fem basbelopp äskas ska väl motiverade skäl och 

en redogörelse över investeringsförtjänsten bifogas. 
 

3. En investering ska vara genomförd efter 23 månader, det vill säga 
senast den 30 november året efter det år som anslaget beviljats för.  

 
4. Tidigare beviljade investeringar ska genomföras senast 2009-11-30. 

 
5. Benämningen tilläggsbudget byts mot ej verkställda investeringar. 

 
6. Vid begäran om senareläggning av ej verkställda investeringar ska 

skäl anges till varför anslagna medel inte nyttjats under det beviljade 
investeringsåret. 

 
7. Nämnderna ges möjlighet att omdisponera beslutade anslag för 

investering om högst ett halvt basbelopp inom nämndens olika 
investeringsprojekt. Omdisponering ska anmälas till 
kommunfullmäktige och ekonomichef.  

_________________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
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Forts KF § 184 
 
Forts KS § 265 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande regler: 
 

1. Enbart investeringar som uppgår till minst ett halvt basbelopp och har 
en ekonomisk livslängd på minst tre år samt där tillgången används för 
stadigvarande bruk ska klassas som anläggningstillgångar. 

 
2. När investering över fem basbelopp äskas ska väl motiverade skäl och 

en redogörelse över investeringsförtjänsten bifogas. 
 

3. En investering ska vara genomförd efter 23 månader, det vill säga 
senast den 30 november året efter det år som anslaget beviljats för.  

 
4. Tidigare beviljade investeringar ska genomföras senast 2009-11-30. 

 
5. Benämningen tilläggsbudget byts mot ej verkställda investeringar. 

 
6. Vid begäran om senareläggning av ej verkställda investeringar ska 

skäl anges till varför anslagna medel inte nyttjats under det beviljade 
investeringsåret. 

 
7. Nämnderna ges möjlighet att omdisponera beslutade anslag för 

investering om högst ett halvt basbelopp inom nämndens olika 
investeringsprojekt. Omdisponering ska anmälas till 
kommunfullmäktige och ekonomichef.  

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 70-72. 
 
Kurt Svensson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande regler: 
 

1. Enbart investeringar som uppgår till minst ett halvt basbelopp och har 
en ekonomisk livslängd på minst tre år samt där tillgången används för 
stadigvarande bruk ska klassas som anläggningstillgångar. 
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Forts KF § 184 
 
Forts KS § 265 
 

2. När investering över fem basbelopp äskas ska väl motiverade skäl och 
en redogörelse över investeringsförtjänsten bifogas. 

 
3. En investering ska vara genomförd efter 23 månader, det vill säga 

senast den 30 november året efter det år som anslaget beviljats för.  
 
4. Tidigare beviljade investeringar ska genomföras senast 2009-11-30. 

 
5. Benämningen tilläggsbudget byts mot ej verkställda investeringar. 

 
6. Vid begäran om senareläggning av ej verkställda investeringar ska 

skäl anges till varför anslagna medel inte nyttjats under det beviljade 
investeringsåret. 

 
7. Nämnderna ges möjlighet att omdisponera beslutade anslag för 

investering om högst ett halvt basbelopp inom nämndens olika 
investeringsprojekt. Omdisponering ska anmälas till 
kommunfullmäktige och ekonomichef.  

______________________ 
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KF § 185 
 
KS § 261 
AU § 417 178/2007 
 
Handläggning och finansiering av vårdnadsbidrag  
 
Tjänsteskrivelse från tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel, daterad 
2008-10-29, behandlas.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2008-08-12 AU § 239  tillförordnade 
kommunchefen i uppdrag att utreda om var i organisationen handläggande av 
vårdnadsbidraget ska ske. 
 
Under tiden då utredningen sker sköts handläggningen av barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Tillförordnade kommunchefen skriver att efter samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott rådde en samsyn att finansieringen av 
vårdnadsbidraget ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget. Därför 
ses det som naturligt att även handläggningen sker av barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handläggningen av 

vårdnadsbidraget. 
2. Kostnaden för vårdnadsbidraget belastar barn- och 

utbildningsnämndens budget. Detta beslut gäller retroaktiv från 
vårdnadsbidragets införande den 15 augusti 2008-10-31. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handläggningen av 
vårdnadsbidraget. 

2. Kostnaden för vårdnadsbidraget belastar barn- och 
utbildningsnämndens budget. Detta beslut gäller retroaktiv från 
vårdnadsbidragets införande den 15 augusti 2008-10-31. 

______________________ 
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forts KF § 185 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 73-75. 
 
Replikskifte förs mellan Gustav Wennberg (s) och Kjell Kaså (c).  
 
Inlägg görs av Christer Törnell (kd). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handläggningen av 
vårdnadsbidraget. 

2. Kostnaden för vårdnadsbidraget belastar barn- och 
utbildningsnämndens budget. Detta beslut gäller retroaktiv från 
vårdnadsbidragets införande den 15 augusti 2008. 

______________________ 
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KF § 186 
 
KS § 255 
AU § 376 163/2008 
 
Antagande av detaljplan för fastigheten Kilarna 1:7 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Detaljplan för Kilarna 1:7, daterad 2008-09-23 
2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-09-25 § 212  

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av fritidshus. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Kilarna 1:7. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Kilarna 1:7. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1 sida 76-99. 
 
Kurt Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Kilarna 1:7. 
______________________ 
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KF § 187 
 
KS § 257 
AU § 378 360/2008 
 
Delårsrapport och förvaltningsrevision till 2008-06-30 för Fyrbodals 
kommunalförbund 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 2008-10-13 

2. Förvaltningsrevision från Fyrbodals kommunalförbund. Dokumentet 
inkom till kanslienheten 2008-10-13  

 
Kommunalförbundets resultat för perioden visar ett underskott på 81 809 
kronor. Det prognostiserade underskottet för hela 2008 är cirka 233 000 
kronor. 
 
Revisionen tillstyrker att förbundets delårsrapport godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapport och förvaltningsrevision överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsrapport och förvaltningsrevision överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sida 100-125. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten och förvaltningsrevisionen för 
Fyrbodals kommunalförbund till handlingarna.  
______________________ 
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KF § 189 
 
KS § 264 
AU § 420 373/2008 
 
Delårsbokslut till 2008-07-31 från Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Delårsbokslut från Dalslandskommunernas kommunalförbund, daterad 2008-
10-23, behandlas.  
 
Delårsresultatet för Dalslandskommunernas kommunalförbund under 
perioden 2008-01-01 till 2008-07-31 visar ett underskott på 475 000 kronor. 
Enligt prognosen ska dock ett nollresultat uppnås vid årsskiftet, i enlighet med 
2008 års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sida 126-153, samt 
revisorernas utlåtande, utlagt vid dagens möte.  
 
Revisorernas utlåtande daterad 2008-11-18, behandlas. Revisorerna bedömer 
att delårsrapporten för Dalslandskommunernas kommunalförbund i allt 
väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsbokslut till 2008-07-31 samt 
revisorernas utlåtande för Dalslandskommunernas kommunalförbund till 
handlingarna.  
______________________ 
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KF § 190 
 
KS § 256 
AU § 377 344/2008 
 
Ekonomisk prognos för Samordningsförbundet Norra Dalsland till 2008-
08-31 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Dalsland, daterad 2008-09-11, 
behandlas. 
 
Samordningsförbundets resultat för perioden visar ett överskott på 736 000 
kronor jämfört med budget.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar Samordningsförbundet Norra Dalslands 
delårsbokslut för januari - augusti 2008 till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar Samordningsförbundet Norra Dalslands 
delårsbokslut för januari - augusti 2008 till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sida 154-164. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga ekonomisk prognos för 
Samordningsförbundet Norra Dalsland för januari - augusti 2008 till 
handlingarna.  
______________________ 
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KF § 191 
 
KS § 258 
AU § 379 283/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av miljömål 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport, daterad 2008-08-19 
2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-09-25 § 210  

 
Revisionsbyrån Deloitte har på uppdrag av kommunrevisionen granskat vilka 
miljömål kommunen har antagit och hur dessa följts upp av verksamheterna. 
Revisionen konstaterar att det är angeläget att utvärderingsarbetet som är 
kopplat till kommunens uppföljning av de lokala miljömålen slutförs. 
 
Bygg- och miljönämnden konstaterar bland annat att utvärderingen inte är 
klar på grund av resursbrist. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
bygg- och miljönämndens yttrande. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
bygg- och miljönämndens yttrande. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sida 165-177. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten och yttrande från 
bygg- och miljönämnden till handlingarna.  
______________________ 
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KF § 192 
 
KS § 259 
AU § 380 260/2008 
 
Medborgarförslag om Ågården 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Ali Al-Elqili, som inkom till kanslienheten 
2008-08-06 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-10-06 SBN § 
85  

 
Ali Al Eqili föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska göra om 
Ågården till invandrarhem istället för att riva den. Om kommunen står för 
material till renovering kan Ali Al Eqili med flera utföra arbetet.  
 
Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget eftersom rivning av Ågården inte längre är aktuell och 
förvaltningen utreder andra användningsområden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
eftersom rivning av Ågården inte längre är aktuell och 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreder andra användningsområden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
eftersom rivning av Ågården inte längre är aktuell och 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreder andra användningsområden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sida 178-180. 
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Fort KF § 192 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom rivning 
av Ågården inte längre är aktuell och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 
andra användningsområden. 
______________________ 
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KF § 193 
 
KS § 263 
AU § 419 261/2008 
 
Medborgarförslag om frivilligarbete 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Ali Al-Eqili, som inkom till kanslienheten 
2008-08-06 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-10-16 VON § 
121 

 
Ali Al-Eqili har bildat en grupp om tio frivilliga som vill hjälpa äldre med 
exempelvis med trädgårds- och hemtjänstarbete via vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ser innehållet i medborgarförslaget som en 
mycket angelägen fråga men nämnden konstaterar att kommunen redan har en 
organisation för frivilligverksamhet genom Samverket. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin uppmanas att inbjuda till dialog och 
informera intresserade om Samverkets verksamhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförslaget: 
Kommunen ser innehållet i medborgarförslaget om en mycket angelägen 
fråga men konstaterar att kommunen redan har en organisation för 
frivilligverksamhet genom Samverket. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförslaget: 
Kommunen ser innehållet i medborgarförslaget om en mycket angelägen 
fråga men konstaterar att kommunen redan har en organisation för 
frivilligverksamhet genom Samverket.  
______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2008-11-26 20 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

 
forts KF § 193 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 2 sid 181-184. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och att lämna 
följande svar på medborgarförslaget: Kommunen ser innehållet i 
medborgarförslaget som en mycket angelägen fråga, men konstaterar att 
kommunen redan har en organisation för frivilligverksamhet genom 
Samverket.  
______________________ 
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KF § 194 406/2008 
 
Avsägelse av kommunala uppdrag – Gustav Wennberg (s) 
 
Gustav Wennberg (s) har i skrivelse daterad 12 november 2008 avsagt sig 
uppdragen som vice ordförande i kommunstyrelsen, (kvarstår som ledamot) 
ledamot i Dalslandskommunernas kommunalförbund, samt ersättare i 
Fyrbodals kommunalförbund från 1 januari 2009.   
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gustav Wennbergs avsägelse av 
uppdragen från 1 januari 2009.  
 
KF § 195 406/2008 
 
Fyllnadsval som vice ordförande i kommunstyrelsen från 1 januari 2009 
efter Gustav Wennberg (s) 
 
Ewa Arvidsson (s) föreslår kommunfullmäktige att utse Michael Karlsson (s), 
Vallgatan 10, 662 34 Åmål, tel 0532-151 18, som vice ordförande i 
kommunstyrelsen efter Gustav Wennberg (s) för resterande av innevarande 
mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Anne Sörqvist (c) berättar om arvodesberedningens arbete. 
Arvodesberedningen har beslutat att inte lägga något nytt förslag på arvode 
för vice ordföranden i kommunstyrelsen innevarande mandatperiod.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Michael Karlsson (s) som vice 
ordförande i kommunstyrelsen från 1 januari 2009 och för resterande av 
innevarande mandatperiod. 
 
KF § 196 406/2008 
 
Fyllnadsval som ledamot i Dalslandskommunernas kommunalförbund 
från 1 januari 2009 efter Gustav Wennberg (s) 
 
Ewa Arvidsson (s) föreslår kommunfullmäktige att utse Michael Karlsson (s), 
Vallgatan 10, 662 34 Åmål, tel 0532-151 18, som ledamot i 
Dalslandskommunernas kommunalförbund efter Gustav Wennberg (s) och för 
resterande av innevarande mandatperiod. 
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Fort KF § 196 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Michael Karlsson (s) som ledamot i 
Dalslandskommunernas kommunalförbund från 1 januari 2009 och för 
resterande av innevarande mandatperiod. 
 
KF § 197 406/2008 
 
Fyllnadsval som ersättare i Fyrbodals kommunalförbund från 1 januari 
2009 efter Gustav Wennberg (s) 
 
Ewa Arvidsson föreslår kommunfullmäktige att utse Michael Karlsson (s), 
Vallgatan 10, 662 34 Åmål, tel 0532-151 18, som ersättare i Fyrbodals 
kommunalförbund efter Gustav Wennberg (s) för resterande av innevarande 
mandatperiod. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Michael Karlsson (s) som ersättare i 
Fyrbodals kommunalförbund från 1 januari 2009 och för resterande av 
innevarande mandatperiod. 
 
KF § 198 415/2008 
 
Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelsen för Åmåls Kommun- 
fastigheter AB – Patrik Sandvall (m) 
 
Patrik Sandvall har i skrivelse daterad den 18 november 2008 avsagt sig 
sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Patrik Sandvall (m) avsägelse som 
suppleant i styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB. 
 
KF § 199 415/2008 
 
Fyllnadsval som suppleant i styrelsen för Åmåls Kommun- 
fastigheter AB efter Patrik Sandvall (m) 
 
Barbro Gustafsson (m) föreslår kommunfullmäktige att utse Jörgen Eliasson 
(m), Järngatan 2 D, 662 33 Åmål som suppleant i styrelsen för Åmåls 
Kommunfastigheter AB. 
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KF § 199 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar välja Jörgen Eliasson (m) som suppleant i 
styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB för resterande av innevarnade 
mandatperiod. 
 
KF § 200 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte. 
 
Kurt Svensson (c) rapporterar från senaste möte med Dalslandskommunernas 
kommunalförbund och de ärenden som behandlats och beslutats om. 
 
Kurt Svensson (c) rapporterar från möte med direktionen för Fyrbodals 
kommunalförbund som ägt rum den 20 november och om de beslut och 
ärenden som behandlats där. 
 
KF § 201 
 
Meddelanden 
 
Meddelas från Länsstyrelsens protokoll 2008-10-29 om inspektion enligt 19 
kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen. Inspektion 
skedde av överförmyndarens verksamhet. 
 
Meddelas att Gustav Wennberg (s) avsäger sig uppdrag som vice ordförande i 
Funktionshindrades samarbetsråd, vice ordförande i Folkhälsorådet och som 
ledamot i Näringslivsrådet och Agenda 21-gruppen från och med den 1 
januari 2009.  

 
KF § 202 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
_________________ 
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