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Parentation 
 
Sammanträdet inleddes med  en parentation över Nils-Erik Nilsson,  
ersättare i kommunstyrelsen.  
 
______________ 
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KS § 1 
 
AU § 585 308/2005 
 
Reservkraftaggregat vid kommunens äldrevårdsanläggningar 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 27 april 2005, KF § 61, att 
erforderligt reservkraftaggregat skall installeras vid Åmålsgården. 
 
Vård- och omsorgsnämnden efterhörde i beslut av den 31 augusti 2005, VON 
§ 92, vem som har ansvaret för dessa aggregat inklusive drift och underhåll. 
 
Ärendet hade varit remitterat till säkerhetsskyddschefen Mats Johansson och 
föredrogs dennes yttrande av den 30 november 2005. Av yttrandet framgick 
att Krisberedskapsmyndigheten nu avråder från mobila reservkraftaggregat 
och av denna anledning ger man ej längre statsbidrag till dessa typer av 
aggregat. 
 
Under åren 2006 och 2007 lämnas fortsatt statsbidrag för installation av 
stationära reservkraftaggregat och därefter anser man att behovet är täckt och 
detta statsbidrag kommer att avvecklas därefter. 
 
Av säkerhetsskyddschefens skrivelse framgick uppfattningen att fastighets- 
ägaren har ansvaret för projektering, drift och underhåll av reservkraftaggre- 
gatet inom sitt fastighetsbestånd. 
 
Stationära reservkraftaggregat fanns för närvarande vid stadshuset, Norrtull, 
räddningstjänsten, VA-verket och Solsäter. 
 
Erforderliga stationära aggregat saknades således vid Åmålsgården, 
Adolfsberg, Illern/Ekbacken. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa att fastighets- 
ägaren ansvarar för projektering, drift och underhåll av reservkraftaggregat 
i sitt fastighetsbestånd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige uppmärksamma 
Åmåls Kommunfastigheter AB på beslutet. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde  föreslog Kurt Svensson att 
fastighetsägaren skall äga reservkraftsaggregatet och att kostnaden lägges på 
hyran. 
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forts KS § 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att  fastighetsägaren skall äga 
reservkraftsaggregatet och att kostnaden lägges på hyran. 
 
__________________ 
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KS § 2 
 
AU § 586 335/2005 
 
Samverkansavtal naturbruksutbildning 
 
Från Västra Götalandsregionen hade inkommit förslag till samverkansavtal 
inom naturbruksutbildning för perioden 1 januari 2006 – 31 december 2010. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 17 november 2005, BUN § 213. 
 
Enligt nämndens beslut ställde man sig positiv till det föreslagna samverkans- 
avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till 
samverkansavtal för naturbruksgymnasiet enligt skrivelsen från Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 3 
 
AU  §  587 396/2005 
 
Allmänna bestämmelser och underlag för renhållningsavgifter 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 22 november 2005, KS § 122, angående allmänna bestämmelser och 
underlag för renhållningsavgifter. 
 
Dokumentet utgjorde en information till kommunens invånare om lagar och 
förordningar om vad som övrigt ligger till grund för renhållningsavgifter, 
hantering av avfall, kompostering, kommunen/brukarens ansvar mm och 
skulle tillställas alla hushåll i kommunen. 
 
Storleken på taxor och avgifter skulle beslutas årligen i budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslut att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag att gälla fr o m den 1 februari 2006. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 4 
 
AU § 588 81/2003 
 
Motion – gång- och cykelväg till Västra Kyrkogården över Åmålsån. 
 
Gustav Wennberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 
26 februari 2003 angående gång- och cykelväg till Västra Kyrkogården över 
Åmålsån såsom en förlängning av Fryxellsgatan. 
 
Kommunen hade den 25 mars 2003 remitterat motionen till Kyrkorådet 
i Åmåls församling för efterhörande av deras synpunkter. Kyrkorådet hade i 
sin tur den 9 april 2003 efterhört kyrkogårdschefens synpunkter. 
 
Kyrkans synpunkter hade inkommit till kommunen i yttrande av den 1 
november 2006. 
 
Ärendet hade därefter remitterats till kultur- och servicenämnden och 
föredrogs nämndens yttrande av den 17 augusti 2005, KSN § 76, enligt vilket 
yttrande byggandet av den aktuella gångbron skulle inordnas och prioriteras 
bland kommunens övriga angelägna projekt och skulle anläggningsarbetena 
hänskjutas till kommande budgetarbete. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna kultur- och servicenämndens beslut till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
Det noterades också möjligheten att använda den s k servicelinjen. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde noterades att ”servicelinjen” numera 
benämnes ”Åmålsrunden”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 5 
 
AU § 591 
 
Pågående aktuella projekt under december 2005 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin redovisade aktuella och pågående projekt 
för tillfället och diskuterades olika delar i sammanställningen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till  kommunstyrelsen 
 
 
________________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen ansåg det positivt  att sammanställningen, i likhet med 
tidigare,  skickas ut till kommunstyrelsen. 
 
_____________________  
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KS § 6 
 
AU § 592  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella arbetsmarknads- 
läget på lokal nivå enligt senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 6,9% att jämföras med 
regionen 4,7% och riket 4,9%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,1% att jämföras med regionen 
7,4% och riket 7,5%. 
 
Kanslichefen meddelade att befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet per 
den 6 december uppgick till –82 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Gustav Wennberg att fort- 
sättningsvis även noteras ungdomsarbetslösheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 7 
 
AU § 593 359/2005 
 
Åmåls Trädgårdsförening – anhållan om bidrag till panna 
 
Åmåls Trädgårdsförening hade i skrivelse av den 25 oktober 2005 anhållit om 
ett kommunalt bidrag för värmepanna. 
 
Ärendet hade behandlats vid kommunstyrelsens senaste sammanträde men 
återremitterats till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar lämna ett bidrag om 5.000 kronor för ändamålet 
att anvisas ur till kommunstyrelsens förfogande ställt anslag för oförutsedda 
utgifter i innevarande års stat. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att bidraget 
villkoras genom att en förutsättning för kommunens bidrag är att övrig 
finansiering av pannan är utklarad inom föreningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med Håkan Sandbergs tillägg. 
 
___________________
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KS § 8 
 
AU § 594 395/2005 
 
Bokdagar i Dalsland 2006 – anhållan om kommunalt stöd 
 
Dalslands Litteraturförening hade i skrivelse av den 13 september 2005 
anhållit om ett kommunalt bidrag på 19.600 kronor för arrangemanget 
Bokdagar i Dalsland 2006. 
 
Ärendet hade varit remitterat till kultur- och servicenämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 22 november 2005, KSN § 117. Nämnden såg 
positivt på arrangemanget och tillstyrkte bidraget hos kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichefen meddelade att medel för ändamålet fanns upptagna i 
budgeten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar lämna det sökta bidraget att finansieras ur det 
speciella anslag som fanns upptaget i 2006 års budget. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 9 
 
AU § 595 412/2004 
 
Regeringsbeslut angående stöd enligt förordningen om kompetens- 
utveckling 
 
Föredrogs regeringsbeslut av den 24 november 2005 enligt förordningen om 
stöd till kommuner för kompetensutveckling. Till beslutet hade fogats de 
regler som gällde för bidragets användning. 
 
För perioden 2005 – 2007 hade Åmåls kommun  tilldelats 1,8 miljoner 
kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Regeringsbeslutet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 10 
 
AU § 596 22/2005 
 
Utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
 
Föredrogs delbeslut av den 18 november 2005 från länsstyrelsen i Örebro län 
avseende medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERDF). 
 
Enligt beslutet hade till Åmåls kommun utbetalts ett belopp om 267.041 
kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Utbetalningsbeslutet överlämnas till kommunstyrelsen 
 
_________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Beslutet läggs till handlingarna. 
 
_______________
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KS § 11 
 
AU § 597 
 
Gratulationsskrivelse från kommunen Novafeltria, Italien 
 
Föredrogs skrivelse av den 28 november 20005 från kommunen Novafeltria, 
Italien. 
 
I skrivelsen gratulerade man Åmåls kommun till utmärkelsen inom ”The 
International Awards for Liveable Communities”. 
 
Enligt skrivelsen såg man också vidare fram emot fortsatt samarbete med 
Åmåls kommun. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
_______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-01-10 15 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 12 
 
AU § 598 437/2005 
 
Upphävande av strandskydd inom Höganäs 1:1, Näsudden 
 
Föredrogs skrivelse från planingenjör Laila Nilsson angående strand- 
skyddet inom Höganäs 1:1. 
 
Kommunen hade 1995 upprättat detaljplan för Höganäs 1:1 och hade planen 
antagits av fullmäktige den 27 mars 1996. Lagakraft gällde från den 24 april 
1996. 
 
Planområdet ligger till övervägande del inom strandskyddsområde och enligt 
antagandehandlingen föreslogs att strandskyddet bibehålles för naturmarken i 
området och att kvartersmarken undantas. Anläggning för bryggor, bad och 
båtverksamhet medges dispens från strandskyddet. 
 
Det var nu aktuellt med etappvis genomförande av detaljplanen och därmed 
lämpligt att hos länsstyrelsen ansöka om upphävande av gällande strand-
skydd. 
 
Föredrogs planingenjörens förslag till skrivelse till länsstyrelsen daterad den  
1 december 2005. 
 
Enligt skrivelsen ansöktes om upphävande av strandskydd inom kvartersmark 
enligt detaljplanen och dispens från strandskyddet för bryggor, bad och båt- 
verksamhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om upphävande i 
enlighet med planingenjörens förslag. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 13 
 
AU § 599 438/2005  
 
Planändring och plankostnadsavtal avseende Lejonet 11 
 
Föredrogs skrivelse från planingenjör Laila Nilsson angående Lejonet 11. 
 
Centrumfastigheter Detrem KB, Vänersborg,  hade inkommit med ansökan 
om bygglov för nybyggnad av affärslokal inom Lejonet 11. 
 
Den föreslagna byggnationen avviker från gällande detaljplan beträffande 
ändamålet och byggrättens läge. 
 
Gällande detaljplan måste ändras på så sätt att tillåten markanvändning  
ändras från bostadsändamål till handel samt att byggrätten justeras. Ny- 
byggnation föreslås om 566 m2 och 10 befintliga parkeringsplatser för- 
svinner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt bygg- och miljönämnden att utföra plan- 
ändring samt utreda parkeringssituationen och närheten till järnvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare godkänna förslag till plankostnads- 
avtal i ärendet samt anvisar erforderliga 21.000 kronor ur till kommun- 
styrelsens förfogande ställt anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson att upp- 
draget om planändring förutsätter att parkeringsbehovet i området tillgodo- 
ses. 
 
Håkan Sandberg föreslog att ändamålet för byggnationen skall avse  
”handel och bostäder”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag och med de ändringar som föreslagits av 
Kurt Svensson och Håkan Sandberg. 
 
____________________
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KS § 14 
 
AU § 600 231/2005 
 
Planarbeten angående kv. Mörten 
 
Föredrogs skrivelsen från planingenjör Laila Nilsson angående kv. Mörten 
 
Bygg- och miljönämnden hade den 1 december 2005 beslutat att godkänna 
samrådsredogörelse  och utställningshandlingar i ärendet, båda daterade den 
21 november 2005. 
 
Nämnden hade konstaterat att den geotekniska utredningen ännu inte var klar. 
Nämnden önskade att kommunstyrelsen behandlar samrådsredogörelsen och 
utställningshandlingen vid kommande kommunstyrelsesammanträde för att 
planarbetet skulle kunna gå vidare till  utställning så fort geoteknikdelen var 
avslutad. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådsredogörelsen och utställnings- 
handling. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 15 
 
AU § 601 439/2005  
 
Detaljplaneläggning avseende Södergården-Vänsberg-Gustavsberg 
 
Förfrågan om planläggning och avstyckning hade inkommit berörande 
Södergården-Vänsberg-Gustavsberg. 
 
Enligt gällande översiktsplan låg de aktuella områdena inom ”fritids-
bebyggelseområde” med angivna rekommendationer.  
 
Bygg- och miljönämnden hade i oktober uttalat sig positiv till planläggning 
och vidare utredning av Södergården 1:75. Därefter hade ytterligare 2 för- 
frågningar om planläggning för fritidsbebyggelse inkommit. Bygg- och miljö- 
nämnden hade den 1 december 2005 efterhör beslut om uppdrag att utarbeta 
planprogram som underlag för eventuell detaljplaneläggning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar lämna det sökta uppdraget. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 16 
 
AU § 602 440/2005 
 
Knyttkärr 1:19 – avstyckning och nybyggnad av fritidshus 
 
Förfrågan hade inkommit till bygg- och miljönämnden angående avstyck- 
ning  och nybyggnad av fritidshus inom Knyttkärr 1:19. 
 
I skrivelse från planingenjör Laila Nilsson konstaterades att stöd för 
planläggning fanns inom översiktsplanen. 
 
Bygg- och miljönämnden hade efterhört planuppdrag i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar lämna det sökta planuppdraget. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 17 
 
AU § 617 432/2005 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – novemberrapporten 2005 
 
Föredrogs ekonomichefens sammanställning av den 15 december 2005 
avseende ekonomi och verksamhet per november månads utgång. 
 
Beträffande verksamhetsdelen visade prognosen på ett budgetöverskott om 
3,5 miljoner kronor, vilket var en förbättring med 2,8 miljoner kronor sedan 
föregående prognos. Vård- och omsorgsnämnden svarade för en förbättring 
på 1,5 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden svarade för en 
förbättring motsvarande 1,2 miljoner kronor. 
 
Den centrala finansförvaltningen pekade på ett underskott om 2,8 miljoner 
kronor och innebar detta sammantaget att prognosen i sin helhet slutade på ett 
budgetöverskott om 0,7 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 18 
 
AU § 618 420/2005 
 
Avtal angående samverkan inom räddningstjänsten – Åmål och 
Bengtsfors 
 
Föredrogs förslag till avtal mellan Åmåls kommun och Bengtsfors kommun 
avseende ömsesidig samverkan i varandras insatsområden avseende rädd- 
ningstjänstuppdrag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde uppdrogs åt räddningschefen att 
justera i avtalstexten, § 5.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 19 
 
AU § 619 409/2005 
 
Höghedens Slalomklubbs anhållan om lönebidrag 
 
Föredrogs skrivelse av den 30 november 2005 från Höghedens Slalomklubb 
med anhållan om ett kommunalt lönebidrag för fyra stycken heltidsanställda 
personer under tiden 1 december 2005 – 31 december 2005. 
 
Ekonomichefen meddelade att kostnaden i denna del är  16.400 kronor för 
kommunen. 
 
Föredrogs skrivelse av den 30 november 2005 från Höghedens Slalomklubb 
med anhållan om ett kommunalt lönebidrag för fyra stycken heltidsanställda 
personer under tiden 1 januari 2006 – 30 april 2006. 
 
Ekonomichefen meddelade att kostnaden för kommunen i denna del är 67.000 
kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja framställningen och kostnaden för 
år 2005 – 16.400 kronor – belastar det speciella anslag som fanns upptaget 
i budgeten för ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare bevilja framställningen avseende 2006 och 
kostnaden – 67.000 kronor – belastar det speciella anslag som upptagits för  
ändamålet i budgeten för år 2006. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 20 443/2005 
 
Yttrande över arbetsplan väg 45, delen Solberg-Ånimskog 
 
Vägverket hade tillskrivit Åmåls kommun den 14 december 2005 
angående utställning av arbetsplan för  ombyggnad till mötesfri landsväg, 
utmed rubricerad vägsträcka.  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson hade yttrat sig i ärendet den 3 januari 
2006 och föreslog att kommunen tillstyrker upprättad plan utan anmärk- 
ningar eller kommentarer. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt planeringsingenjörens förslag. 
 
____________________ 
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KS § 21 
 
POU § 191 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande:  
 
PA-gruppen har under 2004 utarbetat PA-konceptet ”Rekryteringsprocessen  
i Åmåls kommun”. PA-gruppen har under 2005 reviderat konceptet med 
anledning av ändringar i det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser 
(AB 05). Syftet med konceptet är att arbetsgivaren skall arbeta på ett likartat 
sätt i hela kommunen.  
 
I samband med mellanchefsutbildningen 2005 har PA-gruppen under en 
heldag per deltagargrupp gått igenom konceptet med enhetscheferna.  
Vidare har kommunledningskontorets personalenhet kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
konceptet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
PA-konceptet ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060101. 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kjell Kaså att dokumentet 
kompletteras med att kommunen skall bekräfta en mottagen ansökan om 
anställning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag med den ändring som 
föreslagits av Kjell Kaså. 
 
Personalchefen skulle inför kommunfullmäktigesammanträdet komplettera 
dokumentet enligt Kjell Kasås förslag. 
 
__________________ 
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KS § 22 
 
POU § 192  375/2005 
 
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun”  
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
PA-gruppen har under 2005 utarbetat PA-konceptet ”Policy och modell för 
rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun”. Konceptet är baserat på Svenska 
kommunförbundets modell i ärendet. Syftet med konceptet är att 
arbetsgivaren skall arbeta på ett likartat sätt i hela kommunen och att 
kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet. Förslaget har remitterats till de 
arbetsgivarrepresentanter inom respektive förvaltning som arbetar mycket 
med rehabilitering samt till Kinnekullehälsan (f d Åmålshälsan).  
 
I samband med mellanchefsutbildningen 2005 har personalchefen under  
en heldag per deltagargrupp gått igenom konceptet med enhetscheferna.  
Vidare har kommunledningskontorets personalenhet kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115. 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer konceptet, kommer  
det att läggas ut på kommunens intranet. Vidare kommer Kinnekullehälsan,  
primärvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen att kallas till ett 
möte i ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun” att gälla  
fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-01-10 26 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 
KS § 23 
 
POU § 193 376/2005, 166/2005 
  
”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem” 
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 1996 utarbetat  
”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem”,  
som ingår som en bilaga till ”Personal- och arbetsmiljöpolicyn för Åmåls 
kommun”. PA-gruppen har under 2005 reviderat den förstnämnda policyn. 
Bakgrund till revideringen är ett uppdrag från personal- och organisations-
utskottet 050912 § 143 om ändring av ”Åmåls kommuns övergripande policy 
om missbruks- och drogproblem”, så att arbetsgivaren med stöd av policyn 
har möjlighet att genomföra drogtest vid nyanställning och under pågående 
anställning när så anses erforderligt.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet har kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
policyn, kommer den att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den reviderade 
policyn ”Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och 
drogproblem” att gälla fr o m 060101. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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KS § 24 
 
POU § 194 253/2003  
 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 2003 utarbetat 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”, som har fastställts av  
kommunfullmäktige 031217 § 217. Personalenheten har under 2005  
reviderat det lönepolitiska programmet med anledning av ändringar i 
jämställdhetslagen och i de centrala kollektivavtalen om lön och allmänna 
anställningsvillkor (HÖK 05).  
 
Kommunledningskontorets personalenhet har kallat samtliga personal-
organisationer till MBL § 19-information i ärendet 051115.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
programmet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060101. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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KS § 25 
 
POU § 195  401/2005 
 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2006 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 030527 § 81-82 beslutat om 
arvodesreglemente för Åmåls kommun att gälla fr o m 030701. Enligt 
reglementet skall samtliga arvoden uppräknas vid årets början med 
konsumentprisindex (KPI) för juni månad föregående år och skall därefter 
gälla fast under kalenderåret. Uppräkningen för 2006 blir 0,54% (KPI 0406 
278,9; KPI 05406 280,4). 
 
Årsarvode  2005-01-01        2006-01-01
KS:s ordförande  392.014 kr/år  394.131 kr/år 
KS:s vice ordförande  245.009 kr/år  246.332 kr/år 
 
Begränsat årsarvode 2005-01-01         2006-01-01
KS:s AU-ledamöter *) 25.522 kr/år  25.660 kr/år 
Fullmäktiges ordf  6.635 kr/år  6.671 kr/år 
Kommunrev ordf  6.635 kr/år  6.671 kr/år 
Kommunrev sekr  3.318 kr/år  3.336 kr/år 
Valnämndens ordf    0 kr/år    0 kr/år 
- valår   2.450 kr/år  2.463 kr/år 
POU:s ordf  12.250 kr/år  12.316 kr/år 
Barn- o utbildn.n ordf 32.668 kr/år  32.844 kr/år 
Barn- o utbildn.n v ordf 8.167 kr/år  8.211 kr/år 
Bygg- o miljön ordf  20.417 kr/år  20.527 kr/år 
Bygg- o miljön v ordf 5.105 kr/år  5.133 kr/år 
Kultur- o servicen ordf 25.522 kr/år  25.660 kr/år 
Kultur- o servicen v ordf 6.380 kr/år  6.414 kr/år 
Vård- o omsorgsn ordf 32.668 kr/år  32.844 kr/år 
Vård- o omsorgsn v ordf 8.167 kr/år  8.211 kr/år 
 
*)  Ej ordförande och vice ordförande. 
 
Sammanträdesarvode  2005-01-01  2006-01-01
Tjänstgörande ledamot  
- 1:a timmen     204 kr   206 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme          52 kr      52 kr 
- max per dag     516 kr   518 kr 
Närvarande men inte tjänstgörande  
ersättare 
- 1:a timmen     102 kr   103 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme      26 kr   26 kr 
- max per dag     258 kr   259 kr 
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forts KS § 25 
 
POU § 195 forts 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2005-01-01  2006-01-01
Maximerad ersättning per timme  198 kr/tim  199 kr/tim 
 
Ersättning till förtroendevalda med  
funktionshinder  2005-01-01  2006-01-01
Maximerad ersättning per dag   204 kr/dag  205 kr/dag 
 
Ersättning till förtroendevalda för 
barntillsyn  2005-01-01  2006-01-01 
Maximerad ersättning per dag   204 kr/dag  205 kr/dag 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till förtroendevalda 2006 enligt ovan.  
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 26 
 
Fyllnadsval som ersättare i Personal- och organisationsutskottet 
efter Nils-Erik Nilsson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar utse Stellan Andersson, (c ), Bruksgatan 9,  
662 34 Åmål, till ersättare efter Nils-Erik Nilsson (c ) i personal- och 
organisationsutskottet, för resterande del av mandatperioden.   
 
 
_____________ 
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§ 27 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2005-12-15, Förköpsärende, Åmål Västra Sjögar 2:4 och 2:6, Tösse-Tydje 
2005-12-15, Förköpsärende, Åmål Ånimskogs Stom 1:3 
2005-12-29, Förköpsärende, Åmål Mo Stom 1:5, Mo församling 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2005-12-13 
- Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Almer Ottoson-Gelins stipendiefond 
- Utdelning av stipendier ur Stiftelsen J G Edgrens understödsfond 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
§ 28 
 
Delgivning av utskottsprotokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2005-12-13 och 
2005-12-20. 
 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 
2005-12-07. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde  
2005-10-26. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 29 
 
Länsstyrelsens protokoll ”Inspektion enl 19 kap 17§ föräldrabalken 
och 20 § förmyndarskapsförordningen” 
 
Föredrogs Länsstyrelsens i Västra Götalands läns protokoll av 2005-12-14 
angående tillsyn enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndar- 
skapsförordningen. Inspektion hade skett hos överförmyndaren i Åmåls 
kommun den 10 november 2005  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna 
 
§ 30 
 
Protokoll från extra bolagsstämma i Vänerhamn AB 
 
Föredrogs protokoll fört vid extra bolagsstämma, telefonmöte, i Vänerhamn 
AB den 28 november 2005. Mötet var påkallat på grund av val av ny 
styrelseledamot att representera  de privata aktieägarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 31 
 
Anteckningar från Ägarforum i Västtrafik AB 
 
Föredrogs anteckningar förda vid ordinarie Ägarforum i Västtrafik AB 
den 18 november 2005 i Falköping. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 32 
 
Skogsstyrelsens skrivelse ”Den nya Skogsstyrelsen” 
 
Föredrogs skrivelse från Skogsstyrelsen av den 20 december 2005 med 
information om den nya myndigheten Skogsstyrelsen, bestående av 
de tidigare regionala Skogsvårdsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Huvud- 
kontoret för myndigheten var lokaliserad till Jönköping. 
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forts § 32 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 33 
 
Folksams öppna brev ”Stora skillnader i kommunernas förmåga att 
skydda gående och cyklister” 
 
Föredrog skrivelse från Folksam av den 20 december 2005 tillsammans med 
en rapport angående skillnaderna i kommunernas förmåga att skydda gående 
och cyklister i trafiken. Jämförelsen var gjord mellan Sveriges 12 största 
kommuner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna 
 
§ 34 
 
Länsstyrelsens information ”Försäljning av allmännyttiga bostäder” 
 
Föredrogs skrivelse, vilken inkommit till kanslienheten den 15 december 
2005 angående en sammanställning över försäljning av allmännyttiga 
bostäder för perioden 1 januari 2004 – 31 augusti 2005. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 35 
 
Länsstyrelsens information om symbol för arbetet mot hedersrelaterat 
våld 
 
Föredrogs information från länsstyrelsen om en symbol (en knapp) 
som tagits fram att bäras för arbetet mot hedersrelaterat våld, med texten 
”Rätt till eget liv”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Meddelandet läggs till handlingarna 
 
__________________ 


