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KS § 314 
 
AU § 471 278/2005 
 
Gemensamma gymnasiet Åmål/Säffle – program/inriktningar för läsåret 
2007/2008 
 
De båda medlemskommunerna hade tidigare antagit förbundsordning och 
hade kommunalförbundet därigenom bildats. Fullmäktigeförsamlingarna 
skulle också antaga fördelningen på skolenheter avseende 
program/inriktningar inför förbundets uppstart. Dessa uppgifter åvilade senare 
förbundet självt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 
2007/2008 skall inte göras några ändringar i program/inriktningar jämfört 
med innevarande läsår. 
 
Medlemskommunerna uppdrar åt interimsstyrelsen att fortsätta erforderligt 
utredningsarbete fram till att förbundet får en ordinarie organisation vid 
kommande årsskifte. 
 
________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kjell Kaså bifall till arbets- 
utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 315 
 
Preliminär skattesats för år 2007. 
 
Diskuterades utdebiteringen inför år 2007 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt skall den kommunala 
utdebiteringen vara oförändrad under 2007, innebärande en utdebitering 
av 22:54/skattekrona. 
 
________________________ 
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KS § 316 
 
Kommunstyrelse för kommande mandatperiod 
 
Den parlamentariska utredningsgruppen hade den 5 oktober 2006 före- 
slagit att kommunstyrelsen skall bestå av 11 ledamöter och lika många 
ersättare. 
 
Kommunstyrelsen skall också vara huvudman för den kommunala 
vuxenutbildningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med den parlamentariska gruppens 
förslag. 
 
________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-10-24 5 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 317 205/2006 
 
Vård- och omsorgsnämnden under kommande mandatperiod 
 
Den parlamentariska utredningsgruppen hade den 5 oktober 2006 före- 
slagit att vård- och omsorgsnämnden  skall bestå av 9 ledamöter och lika 
många ersättare. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med den parlamentariska gruppens 
förslag avseende nämndens storlek. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att nämnden skall vara huvudman för 
djurparken och de ungdomssociala frågorna. 
 
________________________  
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KS § 318 205/2006 
 
Barn- och utbildningsnämnd,  att gälla tills vidare 
 
Den parlamentariska gruppen hade lämnat sitt förslag i ärendet den 5 oktober 
2006. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Kaså att en barn- och 
utbildningsnämnd skall finnas från mandatperiodens början och tills vidare. 
Nämnden föreslås bestå av 5 ledamöter och lika många ersättare och skall inte 
vara huvudman för gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller musikskolan. 
 
Ulla-Britt Johansson yrkade bifall till Kjell Kasås förslag. 
 
Tina Carlson föreslog återremiss till den parlamentariska gruppen. 
 
Kjell Lindstedt föreslog ajournering. 
 
Sammanträdet ajournerades under tiden 15.20 – 15.35. 
 
Kjell Lindstedt föreslog  att en barn- och utbildningsnämnd skall finnas från 
mandatperiodens början och tills vidare. Nämnden föreslås bestå av 9 
ledamöter och lika många ersättare och skall inte vara huvudman för 
vuxenutbildningen eller musikskolan. Nämnden skall vara huvudman för 
gymnasieskolan och kan nämnden inrätta ett speciellt utskott för 
gymnasiefrågor. 
 
Thomas Olson ställde sig bakom Kjell Kasås förslag men föreslog att 
nämnden skall bestå av 7 ledamöter och lika många ersättare. 
 
Ordföranden föreslog, med godkännande, att återremissyrkandet behandlas 
först och om ärendet skall behandlas idag, så avgöres storleken på nämnden i 
en andra omgång. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att ärendet ej skulle återremitteras. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på Kjell Kasås förslag mot 
Kjell Lindstedts förslag och ansåg att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Kjell Kasås förslag. 
 
Votering begärdes och godkändes följande voteringsproposition: Den som 
bifaller Kjell Kasås förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Kjell Lindstedts 
förslag röstar ”Nej”. 
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forts KS § 318 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 6 Ja-röster och 4 Nej-röster. 
 
En ledamot avstod från att rösta. 
 
Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med Kjell Kasås förslag. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Sven Martinsson, Kjell Carlsson, Kjell Kaså, 
Ulla-Britt Johansson, Thomas Olson och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Michael Karlsson, Birgitta 
Johansson och Kjell Lindstedt. 
 
Tina Carlson deltog ej i omröstningen. 
 
Upptogs i en andra omgång frågan om nämndens storlek och ställde ord- 
föranden Kjell Kasås förslag mot Thomas Olsons förslag. 
 
Ordföranden ansåg därvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås förslag. 
 
Votering begärdes och godkändes följande voteringsproposition: 
 
Den som bifaller Kjell Kasås förslag röstar ”Ja” och den som bifaller Thomas 
Olsons förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 5 Ja-röster och 5 Nej-röster och 
hade ordföranden röstat ”Ja” 
 
Tina Carlson deltog ej i omröstningen. 
 
Kommunstyrelsens hade således beslut i enlighet med Kjell Kasås förslag. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Sven Martinsson, Kjell Carlsson, Kjell Kaså, 
Ulla-Britt Johansson och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Michael Karlsson, Birgitta 
Johansson, Kjell Lindstedt och Thomas Olson. 
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forts KS § 318 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en barn- och utbildningsnämnd skall finnas 
från mandatperiodens början och tills vidare. 
 
Nämnden föreslås bestå av 5 ledamöter och lika många ersättare och skall inte 
vara huvudman för gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller musikskolan. 
 
Mot beslutet i sin helhet reserverade sig Tina Carlson. 
 
Thomas Olson reserverade sig mot beslutet vad avser nämndens storlek. 
 
________________________ 
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KS § 319 205/2006 
 
Inrättande av en gymnasienämnd att gälla tills vidare 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Kaså att en  
gymnasienämnd inrättas från mandatperiodens början att gälla tills vidare. 
Nämnden föreslogs bestå av 5 ledamöter och lika många ersättare. 
 
Kjell Lindstedt yrkade avslag på förslaget. 
 
Ordföranden ställde proposition på Kjell Kasås förslag mot Kjell Lindstedt 
förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en gymnasienämnd inrättas från 
mandatperiodens början att gälla tills vidare. Nämnden skall bestå av 5 
ledamöter och lika många ersättare. 
 
___________________ 
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KS § 320 205/2006 
 
Samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 
 
Den parlamentariska utredningsgruppen hade den 5 oktober 2006 före- 
slagit att samhällsbyggnadsnämnden skall bestå av 9 ledamöter och lika 
många ersättare. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Lindstedt att nämnden 
skall bestå av 7 ledamöter och lika många ersättare. Han föreslog vidare att 
nämnden skall vara huvudman för Huset.  
 
Tina Carlson yrkade bifall till den parlamentariska gruppens förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på Kjell Lindstedts förslag mot den 
parlamentariska gruppens förslag och konstaterade därvid att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Lindstedts förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden för  
mandatperioden skall bestå av 7 ledamöter och lika många ersättare. 
Nämnden är huvudman för Huset. 
 
Mot beslutet reserverade sig Tina Carlson. 
 
__________________ 
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KS § 321 205/2006 
 
Bygg- och miljönämnd för mandatperioden 
 
Den parlamentariska utredningsgruppen hade den 5 oktober 2006 före- 
slagit att bygg- och miljönämnden skall bestå av 5 ledamöter och lika många 
ersättare. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med den parlamentariska gruppens 
förslag. 
 
_____________________ 
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KS § 322 205/2006 
 
Kulturnämnd för mandatperioden 
 
Den parlamentariska utredningsgruppen hade den 5 oktober 2006 före- 
slagit att kulturnämnden skall bestå av 5 ledamöter och lika många ersättare. 
Nämnden skall vara huvudman för musikskolan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med den parlamentariska gruppens 
förslag. 
 
_____________________ 
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KS § 324 205/2006 
 
Valnämnd för mandatperioden 
 
Diskuterades valnämndens storlek inför den kommande mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att valnämnden skall bestå av  
5 ledamöter och lika många ersättare. 
 
__________________ 
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KS § 325 279/2006 
 
Nytt revisionsreglemente för Åmåls kommun från 1 januari 2007 – 
- för kännedom
 
Förslag till nytt revisionsreglemente hade utarbetats inom kommunrevisionen 
och tillstyrkts vid sammanträde med kommunfullmäktiges presidium. 
 
Den parlamentariska gruppen hade den 5 oktober föreslagit kommun-
fullmäktige att antaga förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendet handlägges direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 


