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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                           18.30-19.45 

Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 

Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson 

Kommunutredare Ida Rådman 

Utses att justera Ulla-Britt Johansson (C) och Cecilia Gustafsson (S) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 2 juni 2010. kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 74-92 
Irene Larsson                                         Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Ulla-Britt Johansson                      Cecilia Gustafsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-05-26 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-06-02 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-06-24 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-05-26 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 

 

Ewa Arvidsson (S) x     

Birgitta Johansson (S) x      

Gustav Wennberg (S)    -------------------    

Kurt Svensson (C ) x    

Ulla-Britt Johansson (C ) x        

Kjell Kaså (C ) x    

Michael Karlsson (S)   --------------------  

Laila Andrén (S) x        

Mikael Norén (S) x        

Sven Martinsson (C ) x      

Lisbeth Karlsson (C ) x  till kl 18.55 under ärende 3, § 80, exkl beslut     

Stellan Andersson (C ) x      

Cecilia Gustafsson (S) x  

Joakim Karlsson (S)   --------------------  

Sahir al Dousari (S) x        

Thomas Fridlund (C )   --------------------      

Karl-Erik Lundgren (C ) x      

Anne Sörqvist (C ) x   

Birgit Karlsson (MP) x      

Christer Törnell (KD) x      

Thomas Olson (FP) x        

Leif Larsson (C )  Emil Radanov (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)                      x    

Hans Elvingsson (M)   Barbro Spjuth (M) x   

Kerstin Edvinsson (C ) x   

Kjell Lindstedt (S) x   

Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 74 

 

Hälsningsanförande 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar  

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF § 75 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF § 76 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla-Britt  Johansson 

(C ) och Cecilia Gustafsson (S). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 2 juni 2010, kl 14.00. 

 

KF § 77 

 

Dagordning. 

 

Till dagens möte har ett medborgarförslag och fyra motioner inkommit 

och behandlas dessa under punkt 11. 

 

Utsänd dagordning fastställes. 
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KF § 78 

 

KS § 98 

KSAU § 124 dnr KS 2010142 

 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet - marsprognos 

 

Rapport från ekonomichef Fredrik Nilsson från 21 april 2010 behandlas. 

 

Den fastställda budgeten för år 2010 uppvisar ett överskott på 13 014 000 

kronor. Den ekonomiska prognosen från mars månad redovisar ett underskott 

på 26 000 kronor. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet emotser förslag på besparingar från 

samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen 

och barn- och utbildningsnämnden enligt uppdrag som delats ut 14 april 2010 

KSAU § 116. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 1-19. 

 

Inlägg görs av Tina Carlsson (V), Kjell Kaså (C) och Thomas Olson (FP). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________
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KF § 79 

 

KS § 107 

KSAU § 138 dnr KS 2010/158 

 

Hantering av skolhälsovårdsjournaler 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 21 april 2010 BUN 

§ 31 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson från 13 mars 

2010 

 

När barnet börjar förskoleklass rekvireras barnhälsovårdsjournalen (original) 

med målsmans godkännande från Barnhälsovården. Skolhälsovårdsjournaler 

upprättas i skolan. 

 

Skolhälsovårdsjournalen följer eleven hela skoltiden t.o.m. gymnasiet. 

När en elev flyttar från en kommun till en annan inhämtas målsmans 

godkännande för att överföra skolhälsovårdsjournalen i original till 

mottagande skolhälsovård. 

 

Undantag: kopior lämnas till Friskolor och vid utflyttning till annat land. 

 

Efter år nio (år tio för berörda elever i särskolan) återsänds 

barnhälsovårdsjournalerna till barnhälsovården och arkiveras hos det 

landsting som senast lånade ut dem. 

 

Fem år efter sista anteckningen i skolhälsovårdsjournalen arkiveras denna i 

kommunarkivet. Kommunen måste ta ställning till vilken information som 

skall överföras när en elev flyttar från en kommun till en annan. 

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan 

detta endast göras efter fullmäktigebeslut i den kommun som överlämnar 

journalen. Detta med stöd av Arkivlagen 15§ 2 stycket. Ett sådant beslut 

gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste fattas årligen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

______________________ 
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Forts KF § 79 

 

Forts KS § 107 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 

överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 

med 15§ 2 stycket arkivlagen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 20-24. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd att få överlämna 

skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2 

stycket arkivlagen. 

 

_______________ 
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KF § 80 

 

KS § 97 

KSAU § 123 dnr KS 2010/195 

 

Uppdrag om utredning om samverkan mellan Säffle och Åmål inom 

området teknik och fritid 

 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 22 mars 2010 SBN § 38 

behandlas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningschef Tommy Jingfors ett 

utökat uppdrag att lämna förslag till en gemensam nämnd och organisation, 

att redovisa i samband med övrigt uppdrag om samverkan inom respektive 

verksamhet. Arbetet ska ske i samverkan med personalorganisationerna. 

Förslaget ska redovisas senast den 1 juni 2010 och ha som utgångspunkt att en 

ny organisation och nämnd kan träda i kraft den 1 januari 2011 i samband 

med ny mandatperiod. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ordföranden informerar att ett gemensamt möte mellan arbetsutskotten i 

Säffle och Åmåls kommuner hölls 26 april 2010 KSAU § 119. Där 

beslutades: 

1. Ambitionen är att ett likalydande beslut fattas i Säffle och Åmåls 

kommunfullmäktige under augusti månad om att i första hand bilda 

gemensam nämnd från och med 1 januari 2011 inom kommunalteknik, 

lokalvård och fritid. 

 

2. Kommunledningskontoren i de båda kommunerna får i uppdrag 

strukturera processen ur ett kommunfullmäktigeperspektiv. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsernas arbetsutskott under maj 

månad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom 

______________________ 
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Forts KF § 80 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 25-26. 

 

Förvaltningschef Tommy Jingfors redogör för det pågående arbetet med att 

bilda en gemensam nämnd med Säffle kommun, samt svarar på frågor.   

 

Inlägg görs av Kurt Svensson (C) och Thomas Olson (FP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

______________ 
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KF § 81 

 

KS § 87 

KSAU § 140 dnr KS 2010/124 

 

Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2009 

 

Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 25 mars 

2010 behandlas. 

 

Förbundets arbetar främst med frågor som infrastruktur, entreprenörskap, 

kompetensutveckling, besöksnäring, marknadsföring och primärkommunalt 

samarbete. Årets resultat är 1 131 000 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 

Åmåls kommuns del. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 

Åmåls kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 27-64. 

 

Inlägg görs av Thomas Olson (FP) 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

_______________ 
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KF § 82 

 

KS § 88 

KSAU § 141 dnr KS 2010/124 

 

Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 

2009 

 

Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 25 

mars 2010 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 2009, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C), Kjell Kaså (C), Gustav Wennberg (S) och Michael 

Karlsson (S) deltar i behandling av ärendet trots jävssituation för att göra 

utskottet beslutsfört, i enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 

reglemente. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 

förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 

räkenskapsåret 2009, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C), Kjell Kaså (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i 

behandling av ärendet på grund av jäv. Under denna paragraf är Ulla-Britt 

Johansson (C) ordförande och Anne Sörqvist (C) justerare. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 64- 65. 
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Forts KF § 82 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen 

för Dalslandskommunernas kommunalförbund för räkenskapsåret 2009, vad 

gäller Åmåls kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C) och  Kjell Kaså (C) deltar inte i behandlingen av ärendet 

på grund av jäv.  

______________________ 
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KF § 83 

 

KS § 89 

KSAU § 142 dnr KS 2010/140 

 

Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund för 2009 

 

Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund från 13 april 2010 

behandlas. 

 

Förbundets arbetar främst med frågor som tillväxt- och utvecklingsfrågor, 

samordning mellan kommunerna och intressebevakning. Årets resultat uppgår 

till 78 000 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 66-118. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals 

kommunalförbund för 2009 vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

________________ 
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KF § 84 

KS § 90 

KSAU § 143 dnr KS 2010/140 

 

Revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund för 2009 

 

Revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund från 25 februari 2010 

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 Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 

2009, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av 

detta ärende på grund av jäv. Under denna punkt är Kjell Kaså (C) 

ordförande. 

______________________  

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 

förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 

2009, vad gäller Åmåls kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen av 

detta ärende på grund av jäv. Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (C) 

ordförande och Anne Sörqvist (C) justerare. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 113- 119. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet till förbundsdirektionen 

för Fyrbodals kommunalförbund för räkenskapsåret 2009, vad gäller Åmåls 

kommuns del. 

 

Kurt Svensson (C) deltar inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.   

______________________ 
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KF § 85 

 

KS § 91 

KSAU § 144 dnr KS 2010/127 

 

Årsredovisning  och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet 

Norra Dalsland 2009 

 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009 behandlas. 

Dokumentet inkom 29 mars 2010 till kanslienheten. 

 

Förbundet arbetar främst samordning om rehabilteringsområdet och de 

samverkande parterna är Bengtsfors, Dals-Ed och Åmåls kommuner, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Årets 

resultat uppgår till minus 1 303 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 

för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 

för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 120-152. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009. 

 

________________ 
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KF § 86 

 

KS § 92 

KSAU § 145 dnr KS 2010/127 

 

Revision och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Norra Dalsland 

2009 

 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2009 från 3 

mars 2010 behandlas. 

 

Revisorerna har granskat Samordningsförbundet Norra Dalslands 

årsredovisning, räkenskaper och interna styrning och föreslår att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2009, vad gäller Åmåls del.  

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2009, vad gäller Åmåls del.  

 

Anne Sörqvist (C) och Ewa Arvidsson (S) deltar inte i behandlingen av detta 

ärende på grund av jäv. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 140-153  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 

Norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, vad gäller Åmåls del.  

 

Anne Sörqvist (C) och Ewa Arvidsson (S) deltar inte i behandlingen av detta 

ärende på grund av jäv. 

________________ 
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KF § 87 

 

KS § 108 

KSAU § 139 dnr KS 2009/447 

 

Motion om förtidsröstningslokal vid Karlbergsskolan 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Cecilia Gustafsson från 14 december 2009 

2. Protokoll från valnämnden från 20 april 2010 VN § 5  

3. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson från 12 april 

2010 

 

I motionen föreslås att kommunen anordnar förtidsröstning vid 

Karlbergsskolan för att öka valdeltagandet bland förstagångsväljarna.  

 

Motionen remitterades till valnämnden som beslutade: 

1. Valnämnden beslutar att inrätta förtidsröstningsmottagande vid 

Karlbergsskolan vid allmänna valet 2010, vid ett tillfälle under 

förtidsröstningsperioden. 

2. En utvärdering ska göras efter valet av deltagandet för 

förtidsröstningen med mera inför en eventuell fortsättning vid nästa 

allmänna val. 

3. Valnämndens beslut överlämnas till kommunfullmäktige såsom svar 

på motionen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att valnämnden vid ett tillfälle under 

förtidsröstningsperioden kommer att inrätta 

förtidsröstningsmottagande vid Karlbergsskolan vid allmänna valet 

2010, och att en utvärdering ska göras efter valet av deltagandet för 

förtidsröstningen med mera inför en eventuell fortsättning vid nästa 

allmänna val. 

 

2. Därmed anses motionen besvarad. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-05-26 17 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

forts KF § 87 

 

forts KS § 108 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Anne Sörqvist (C) att motionen avslås. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen 

arbetsutskottets och Anne Sörqvists (C) yrkande. Ordföranden ställer 

proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 

i enlighet med Anne Sörqvists (C) yrkande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Inga Engström (S) och Birgit 

Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bilaga 154-158. 

 

Stellan Andersson (C), Anne Sörqvist (C ), Christer Törnell (KD), 

Kjell Kaså  (C ) och Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till kommun- 

styrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Cecilia Gustafsson (S), Tina Carlson (V), Birgit Karlsson (MP), 

Ewa Arvidsson (S) och Laila Andrén (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att motionen ska anses vara besvarad i enlighet 

med valnämndens skrivning. 

 

Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att tre förslag före- 

ligger: kommunstyrelsens förslag, Cecilia Gustafssons förslag om bifall 

samt Thomas Olsons förslag. 
 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som  huvudförslag och ställer 

proposition på de båda övriga förslagen. Ordföranden konstaterar att full- 

mäktige beslutat utse Cecilia Gustafssons förslag som motförslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Cecilia Gustafssons förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
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forts KF § 87 

 

Omröstning begärs. 

 

Uppställdes och godkändes följande omröstningsproposition: den som bifaller 

kommunstyrelsens förslag röstar Ja” och den som bifaller Cecilia Gustafssons 

förslag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen lämnades 16 Ja-röster och 10 Nej-röster. 

Fem ledamöter var frånvarande utan ersättare. 

 

Fullständigt röstresultat, se sidan 19 

 

Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun- 

styrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

 

Reservation 

 

Mot beslutet reserverar sig: Eva Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S), 

Laila Andrén (S), Mikael Norén (S), Cecilia Gustafsson (S), Sahir al Dousari 

(S), Birgit Karlsson (MP), Tina Carlson (V) och Kjell Lindstedt (S). 

 

____________________ 
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forts KF § 87 

 

VOTERINGSLISTA vid KF-sammanträde i Åmåls kommun den 26 maj  2010 

Ärende nr  10                 Rubrik:   Motion om förtidsröstningslokal vid Karlbergsskolan 

    

Ja=          Kommunstyrelsens förslag om avslag av motionen 

Nej=       Cecilia Gustafssons förslag om bifall till motionen      

 
 

Ordinare Ersättare Ja Nej Avst 

Ewa Arvidsson (s)       x  

Birgitta Johansson (s)       x  

Gustav Wennberg (s)   ---------------------         

Kurt Svensson (c )     x        

Ulla-Britt Johansson (c )     x       

Kjell Kaså (c )     x       

Michael Karlsson (s)  ----------------------       

Laila Andrén (s)         x  

Mikael Norén (s)           x  

Sven Martinsson (c )     x       

Lisbeth Karlsson (c )   ---------------------           

Stellan Andersson (c )     x     

Cecilia Gustafsson (s)          x  

Joakim Karlsson (s)   -------------------------           

Sahir al Dousari (s)          x  

Thomas Fridlund (c )   ---------------------            

Karl-Erik Lundgren (c )      x    

Anne Sörqvist (c )     x        

Birgit Karlsson (mp)           x    

Christer Törnell (kd)     x      

Thomas Olson (fp)          x  

Leif Larsson (c )  Emil Radanov (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)      x        

Hans Elvingsson (m)  Barbro Spjuth (M)       x     

Kerstin Edvinsson (c )     x       

Kjell Lindstedt (s)          x  

Leif Aronsson (c )   x      

Summa antal röster   16             10    
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KF § 88 189/2010, 190/2010, 191/2010, 197/2010 

 

Inkomna motioner 

 

Till dagens möte har fyra motioner inkommit: 

 

från Barbro Gustafsson (M) 

angående utbildning i bemötande, bilaga ärende 11 a. 

 

från Barbro Spjuth (M) 

angående skräpplockardagar, bilaga ärende 11 b, 

 

från Birgit Karlsson (MP) 

angående uranbrytning, bilaga ärende 11 c 

 

från Karl-Erik Lundgren (C) 

angående bidragsgivning till enskilda vägar, bilaga ärende 11 d. 

 

Barbro Gustafsson, Barbro Spjuth, Birgit Karlsson och Karl-Erik Lundgren 

presenterar sina motioner. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

 

 

KF § 89 Dnr 2010/163 

 

Inkommet medborgarförslag 

 

Till dagens möte har ett medborgarförslag inkommit från tre medborgare i 

Åmål  angående hinder mot fordonstrafik på gång/cykelväg mellan 

Industrigatan och Västra Bangatan, bil ärende 11 e. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget  till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 90 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte. 

 

Kurt Svensson redogör för vad som avhandlats och beslutats vid möten med 

Kommunalförbundet Fyrbodal och Dalslandskommunernas kommunal-

förbund. 

 

 

KF § 91 

 

Meddelanden 

 

Ett meddelande har inkommit från Skolverket, daterat 3 maj 2010, 

angående Skolverkets fortsatta implementering av skollagen och 

skolreformerna. 

 

 

KF § 92 

 

Avslutning 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

____________________ 

 


