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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-08-25 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S) x     
Birgitta Johansson (S) x      
Gustav Wennberg (S) x       
Kurt Svensson (C ) x    
Ulla-Britt Johansson (C ) x        
Kjell Kaså (C ) x    
Michael Karlsson (S) x    
Laila Andrén (S) x        
Mikael Norén (S) x        
Sven Martinsson (C ) x      
Lisbeth Karlsson (C ) x       
Stellan Andersson (C ) x      
Cecilia Gustafsson (S) x  
Joakim Karlsson (S)   -----------------    
Sahir al Dousari (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) x     
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                      x    
Hans Elvingsson (M)   Barbro Spjuth (m) x   
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S)   ------------------  
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 110 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 111 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 112 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ann-Louise 
Svensson (C ) och  Birgit Karlsson (MP). 
 
Justeringen äger rum på stadshuset, tisdag 31 augusti 2010, kl 16.00. 
 
KF § 113 
 
Dagordning 
 
Punkten 10  utgår då inga motioner, medborgarförslag, frågor eller 
interpellationer har inkommit. 
Punkten 11 stryks från dagordningen eftersom inget nytt tillförts sedan 
föregående möte. 
 
Under punkten12, Meddelande, kommer Laila Andrén att lämna information, 
vilket kommunfullmäktige medger. 
 
Utsänd dagordning fastställes. 
 
____________ 
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KF § 114 
 
KS § 161 
KSAU § 237 dnr KS 2010/256  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - juniprognos 
 
Rapport från ekonomichef Fredrik Nilsson från 19 juli 2010 behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2010 uppvisar ett överskott på 13 014 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från juni månad redovisar ett överskott 
på 13 449 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Prognosen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Prognosen lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-37. 
 
Kurt Svensson (C), yrkar att prognosen godkännes och läggs till 
handlingarna. 
 
Inlägg görs av Gustav Wennberg (S),  Anne Sörqvist (C ), Christer 
Törnell (KD), Michael Karlsson (S),  Thomas Olson (FP) och Ewa 
Arvidsson (S). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger prognosen till handlingarna. 
 
__________________ 
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KF § 115 
 
KS § 167 
KSAU § 243 dnr KS 2010/226 
 
Omfördelning inom investeringsbudgeten 2010 från Åmåls vattenverk till 
gasreningsprojekt 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 7 juni 2010 SBN § 69 
behandlas. 
 
Nämnden föreslår att en miljon kronor överförs från projekt 9045 Uppsamling 
och överföring processlam Vattenverk-Avloppsverk till gasledningsprojekt 
Östby-Åmål.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att en miljon 
kronor inom investeringsbudgeten 2010 överförs från Åmåls vattenverk till 
gasreningsprojekt. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att en miljon 
kronor inom investeringsbudgeten 2010 överförs från Åmåls vattenverk till 
gasreningsprojekt. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 38-39 
 
Thomas Olson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt noterar att i 
kommunstyrelsens protokoll står felaktigt ”gasreningsprojekt” i stället för 
”gasledningsprojekt”. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att en miljon kronor inom 
investeringsbudgeten 2010 överförs från Åmåls vattenverk till 
gasledningsprojekt. 
 
__________________
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KF § 116 
KS § 158 
KSAU § 216 dnr KS 2010/224 
 
Samarbete med Säffle kommun inom kommunalteknik, fritid och 
lokalvård 
 
Skrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors som inkom till kanslienheten 
14 juni 2010 behandlas.  
 
Ett gemensamt möte mellan arbetsutskotten i Säffle och Åmåls kommuner 
hölls 26 april 2010 KSAU § 119. Där beslutades att 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. 
 
Samarbete med Säffle kommun diskuteras tillsammans med Daniel 
Bäckström (C), Kerstin Einevik Bäckstrand (C), Ulrika Simonsson (M), 
Stefan Olsson (S), Bo Augustsson (S), Erik Blakstad (M), Ralph Widing (C), 
Bengt Mattson (S), kulturchef Ingrid Strengsdal, handläggare Anders Hjertén, 
ekonomichef Lars Johansson och kommunsekreterare Lotta Carlborg. 
 
Ajournering 16:05-16:15. 
 
Kurt Svensson (C) yrkar i enlighet med andan i förvaltningschefens förslag. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar i tillägg att kommunledningskontoret i samband 
med den i utredningen föreslagna utvärderingen av samarbetet i november 
2012 även ska utreda hur samarbetet eventuellt kan övergå till ett 
kommunalförbund. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med båda förslagen.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunledningskontoret ges följande uppdrag: 
 

 Att utreda de ekonomiska och personaladministrativa frågor 
som återstår att lösa. 

 
 Att ta fram ett slutligt förslag till reglemente och 

samverkansavtal som ska antas av kommunfullmäktige i 
oktober månad. 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2010-08-25 7 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Forts KF § 116 
Forts KS § 158  
Forts KSAU § 216 
 

 Att i samband med den i utredningen föreslagna utvärderingen 
av samarbetet i november 2012 även utreda hur samarbetet 
eventuellt kan övergå till ett kommunalförbund.  

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja de aktiviteter 

som är upptagna i tidsplanen. 
 
3. Säffle och Åmåls kommuner utser tre representanter vardera till en 

politisk grupp som ska se över samverkansavtal, reglemente och 
politisk målsättning med samarbetet innan beslut tas i oktober. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att bilda en gemensam 
nämnd och förvaltning med Säffle kommun inom kommunalteknik, 
fritid och lokalvård från och med den 1 januari 2011. Säffle kommun 
ska vara värdkommun.  

 
2. Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden 

beslutas av Säffle och Åmåls respektive kommunfullmäktige i oktober 
2010. 

______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokoll från 
samhällsbyggnadsnämnden 14 juni SBN § 79. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
     

1. Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att bilda en gemensam 
nämnd och förvaltning med Säffle kommun inom kommunalteknik, 
fritid och lokalvård från och med den 1 januari 2011. Säffle kommun 
ska vara värdkommun.  

 
2. Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden 

beslutas av Säffle och Åmåls respektive kommunfullmäktige i oktober 
2010. 

______________________ 
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forts  KF § 116 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 40-86. 
 
Kurt Svensson (C), Christer Törnell (KD), Thomas Olson (FP) och 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslutar att: 
     

1   Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att bilda en gemensam 
     nämnd och förvaltning med Säffle kommun inom kommunalteknik, 
     fritid och lokalvård från och med den 1 januari 2011. Säffle kommun 
     ska vara värdkommun.  

 
2   Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden 
     beslutas av Säffle och Åmåls respektive kommunfullmäktige i oktober 
     2010. 
 
_____________________ 
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KF § 117 
 
KS § 165 
KSAU § 241 dnr KS 2010/223 
 
Godkännande av försäljning av fastigheten Södergården 1:123, 
”Sörgårdarna” 
 
Skrivelse från VD Magnus Dalsbo, Åmåls kommunfastigheter AB från 14 
juni 2010 behandlas.   
 
Åmåls kommunfastigheter vill ha kommunens godkännande att sälja 
fastigheten Södergården 1:123, kallad Sörgårdarna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
fastigheten Sörgården 1:123. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
fastigheten Sörgården 1:123. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 87-88 
 
Kurt Svensson (C) och Kjell Kaså (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av  fastigheten 
Södergården 1:123. 
 
Ulla-Britt Johansson deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
____________________ 
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KF § 118 
 
KS § 166 
KSAU § 242 dnr KS 2010/130 
 
Delegation av tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 17 juni 2010 VON § 
60 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Marianne Jadehill från 21 maj 
2010 

 
Från och med 1 november 2009 har kommunen ansvar för tillsyn av 
försäljning av receptfria läkemedel enligt lag 2009:73. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ansvaret för tillsyn av försäljning av 
receptfria läkemedel delegeras till bygg- och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret för 
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel till bygg- och miljönämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret för 
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel till bygg- och miljönämnden 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 89-96. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för tillsyn av 
försäljning av receptfria läkemedel till bygg- och miljönämnden. 
 
_______________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 
 2010-08-25 11 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 119 
 
KS § 168 
KSAU § 244 dnr KS 2010/238 
 
Delegation av leverans och publicering av lokala trafikföreskrifter 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 14 juni 2010 SBN § 86 
behandlas. 
 
Transportstyrelsen kommer från den 1 juli 2010 införa en rikstäckande 
databas för trafikföreskrifter (RDT). Kommuner och övriga väghållare är 
skyldiga att rapportera sina trafikföreskrifter till RDT. Kommunen behöver 
därför fatta ett beslut om vem som är ansvarig för att leverera till och 
publicera i RDT. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att rätten delegeras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Arbetsutskottets beslut förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rätten att leverera till och 
publicera i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter delegeras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rätten att leverera till och 
publicera i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter delegeras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 97-98 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar att rätten att leverera till och publicera i den 
rikstäckande databasen för trafikföreskrifter delegeras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
_________________________
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KF § 120 
 
KS § 179 dnr KS 2010/261 
 
Betänkande om politisk organisation och arvoden från ny mandatperiod 
 
Betänkande från arvodesberedningen från 16 augusti 2010 behandlas. 
 
Arvodesberedningens förslag till en ny politisk organisation innebär bland 
annat färre nämnder än tidigare och fler utskott under kommunstyrelsen. 
Dessutom föreslås arvoderingen ändras bland annat genom att arvodenas 
uppräkningstakt knyts till riksdagsmannaarvodena. Betänkandet följs av 
reservationer från (S), (V) och (MP).  
 
Arvodesberedningens ordförande Anne Sörqvist (C) konstaterar att ett fel 
smugit sig in i tabellen samt längst ner på sidan 4 i betänkandet. Tecknen 
***** bör därför strykas ur tabellen och den förklarande meningen gällande 
tecknen ***** ska istället stå under tecknen ****. Anne Sörqvist (C) yrkar att 
kommunfullmäktige uppmärksammas på detta samt att betänkandet 
överlämnas till fullmäktige. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att följande förslag ska lämnas till 
kommunfullmäktige: 

 Inget införande av andre vice ordförande i styrelser och nämnder  
 Inget införande av tre olika utskott under kommunstyrelsen, varav ett 

budgetutskott bestående enbart av majoriteten 
 Oppositionen erhåller ett arvode på 30 procent av årsarvodet till 

kommunstyrelsens ordförande 
 Oppositionen föreslår ett arvode motsvarande en 50-procentig tjänst 

för oppositionens högste företrädare i kommunstyrelsen samt att 
sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst erhålles. 

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna bakom arvodesberedningens 
betänkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden nämligen från Anne 
Sörqvist (C) och från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition 
på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkande från 
Anne Sörqvist (C). 
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Forts KF § 120 
 
Forts KS § 179 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen vill uppmärksamma kommunfullmäktige på de fel 
som konstaterats på sidan 4 i betänkandet. 

 
2. Betänkandet överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
Michael Karlsson (S), Gustav Wennberg (S), Birgitta Johansson (S) och 
Birgit Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
 
 Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 99 a - 99 t samt 
kommunstyrelsens protokoll, KS § 179, utdelad vid dagens möte. 
 
Anne Sörqvist (C )yrkar bifall till Arvodesberedningens förslag samt yrkar 
på rättelse på det fel, som påpekades i kommunstyrelsen, på sidan 4 
i betänkandet. 
 
Thomas Olson (FP), Kurt Svensson (C), Christer Törnell (KD), 
Barbro Gustafsson (M) och Kjell Kaså (C) yrkar bifall till Anne Sörqvists 
förslag. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar bifall till följande: 

 Inget införande av andre vice ordförande i styrelser och nämnder  
 Inget införande av tre olika utskott under kommunstyrelsen, varav ett 

budgetutskott bestående enbart av majoriteten 
  Oppositionen föreslår ett arvode motsvarande en 50% tjänst för 

oppositionens högste företrädare i kommunstyrelsen. Blir tjänst- 
göringsgraden mindre än 50 procent kräver vi att sammanträdesarvode 
och förlorad arbetsförtjänst erhålles. 

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna bakom arvodesberedningens 
betänkande, och rättelsen i betänkandet. 
 
Laila Andrén (S) och Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till Michael Karlssons 
förslag. 
 
Inlägg görs av Tina Carlson (V), Birgit Karlsson (MP) och Gustav 
Wennberg (S). 
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forts KF § 120 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
föreligger: Anne Sörqvists förslag och Michael Karlssons förslag. 
  
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Anne Sörqvists förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesberedningens förslag till 
politisk organisation  och arvoden från ny mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att rättelse i betänkandet ska göras  
i tabellen samt längst ner på sidan 4 i betänkandet. Tecknen ***** bör därför 
strykas ur tabellen och den förklarande meningen gällande tecknen ***** ska 
istället stå under tecknen ****.   
 
Mot beslutet reserverar sig:  Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S), 
Gustav Wennberg (S), Michael Karlsson (S), Laila Andrén (S),  
Mikael Norén (S), Cecilia Gustafsson (S), Birgit Karlsson (MP) 
och Tina Carlson (V). 
 
 
Tina Carlsson lämnar en skriftlig reservation, se sidan 15. 
 
_________________________ 
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Reservation från Vänsterpartiet 

 
Vänsterpartiet reserverar sig mot Arvodesberedningens förslag till ny 
nämndorganisation. 
 
V vill att arvodena i Åmål ska knytas till KPI istället för till 
riksdagsmannaarvodet. Det är inte rimligt med en 80% ökning under 10 år. 
 
V vill att de två stora nämnderna, Vård- och Omsorg, och Barn- och 
Utbildningsnämnderna ska fortfarande ha 9+9 nämnder, för att bibehålla 
demokratin i nämnderna. 
 
V vill att det ska finnas en minoritetsföreträdare, som kan leda arbetet för det 
alternativa budgetarbetet, så att oppositionen har möjlighet att lämna ett 
seriöst budgetförslag. 
 
 

Tina Carlson, Vänsterpartiet Åmål 
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KF § 121 
 
KS § 164 
KSAU § 240 dnr KS 2010/161 
 
Revisionsrapport om projekthantering 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från 27 april 2010 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 26 juli 2010 

 
Kommunrevisionen har granskat kommunens projekthantering och 
rekommenderar bland annat att blanketter för driftsprojektsregistrering 
uppdateras. 
 
Ekonomichefen skriver att från och med 2010 rapporteras utfall för 
driftsprojekt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartalsvis. 
Ekonomichefen rekommenderar vidare att projektdeltagande avgörs från fall 
till fall. Totala kostnader bör ställas mot den nytta som projektet förväntas 
bidra med. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att utöver att fatta 
beslut om start och avslut av projekt även göra uppföljning av 
projekten minst två gånger per år.  

 
2. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans 

med ekonomichefens yttrande. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att utöver att fatta 
beslut om start och avslut av projekt även göra uppföljning av 
projekten minst två gånger per år.  

 
2. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans 

med ekonomichefens yttrande. 
______________________ 
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forts KF § 121 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 100-113 
 
Inlägg görs av Barbro Spjuth (m). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och ekonomichefens 
yttrande till handlingarna. 
 
_________________
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KF § 122 
 
KS § 162 
KSAU § 238 dnr KS 2010/156 
 
Motion om föreskrifter vid installation av luftvärmepumpar  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Laila Andrén (S) från 26 april 2010 
2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 24 juni 2010 BMN § 131 

 
Laila Andrén (S) skriver i sin motion att idag behövs inget tillstånd i Åmåls 
kommun för att installera luftvärmepumpar. Pumparna kan upplevas som 
störande på grund av bullret. Motionären föreslår att bygg- och miljönämnden 
får i uppdrag att utreda frågan om införande av föreskrifter vid installation av 
luftvärmepumpar. 
 
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden som ger miljökontoret i 
uppdrag att utreda frågan som svar på remissen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 114-117 
 
Inlägg görs av Laila Andrén (s). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
___________________ 
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KF §  123 
 
Meddelanden 
 
Laila Andrén informerar om ett Diakoniprojekt som pågår mellan Svenska 
Kyrkan, inom kontraktet Åmål-Bengtsfors-Dals Ed, och gymnasieskolorna 
i området. Den 20 oktober kommer en gemensam dag att hållas i Åmål med 
bland annat föreläsningar och musik.   
 
 
KF § 124 
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
 
__________________ 


