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KS § 36 
 
AU § 1 444/2005 
 
Energi- och klimatstrategi i Åmåls  kommun 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 
1 december 2005, BMN § 172, enligt vilket utdrag nämnden hos kommun- 
fullmäktige tillstyrkt framtaget förslag till energi- och klimatstrategi. 
 
Miljöchefen Dan Gunnardo redogjorde inför arbetsutskottet ytterligare för 
ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka bygg- och 
miljönämndens förslag till energi- och klimatstrategi. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde påpekade Kjell Kaså att strategi-
dokumentet borde utvecklas inom energidelen med hänvisning till planerad 
nybyggnation på Måkeberg och Höganäs. 
 
Håkan Sandberg föreslog återremiss för komplettering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för komplettering. 
 
__________________
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KS § 37 
 
AU § 2 83/2005 
 
Motion – skolstart för eleverna i årskurs 7 
 
Laila Andrén hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 23 februari 
2005 angående skolstart för 7:ans elever. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och föredrog 
nämndens yttrande av den 14 december 2005, BUN § 234. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar barn- och utbildningsnämndens yttrande till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 38 
 
AU § 3 288/2005 
 
Revisionsrapport angående över- och fyllnadstid 
 
Revisorerna hade den 5 september 2005 inkommit med revisionsrapport för 
vård och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Rapporten 
avsåg övertid och fyllnadstid och eventuell inverkan på arbetsmiljön. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 20 oktober 2005, 
VON § 107. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 14 december 
2005, BUN § 236. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten jämte de båda yttrandena överlämnas till kommun- 
fullmäktige. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 39 
 
AU § 4 255/2005 
 
Ändrad arbetsfördelning mellan nämnder – kommunstyrelsen och 
kultur- och servicenämnden. 
 
I enlighet med tidigare förändringsarbete avseende kommunens tekniska 
verksamhet fanns förslag om överförande av ”GIS-verksamheten” från 
kommunstyrelsen till kultur- och servicenämnden (kartverksamheten). 
 
Förslaget innebar att ”IT-verksamheten” (dataverksamheten) kvarstannar 
hos kommunstyrelsen. 
 
Förslaget hade varit remitterat till kultur- och servicenämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 21 december 2005, KSN § 131. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förändringen genomföres 
per den 1 mars 2006. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 40 
 
AU § 5 376/2004 
 
Utökad kommunal borgen – Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
 
Föredrogs skrivelse av den 14 december 2005 från Föreningen Fengersfors 
Folkets Hus med anhållan om utökad  kommunal borgen för renovering 
av lokalerna i Fengersfors. 
 
I skrivelsen hemställdes om en utökning från nuvarande 1,2 miljoner  
kronor till 1,5 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fram- 
ställningen. 
 
_____________________  
 
 
 Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
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KS § 41 
 
AU § 6 304/2005  
 
Kommunalt stöd till upprustning – Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
 
Upptogs åter till behandling framställningar från Föreningen Fengersfors 
Folkets Hus angående kommunalt stöd för upprustningsarbetena. 
 
Föreningen hade tidigare besökt arbetsutskottet och redogjort för ärendet och 
hade detta behandlats vid tre tillfällen under hösten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna ett räntefritt och 
amorteringsfritt lån om 450.000 kronor till föreningen att gälla tills vidare. 
Under den tid lånet löper betalar kommunen inte något underskottsbidrag till 
föreningen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter vidare att föreningens minskade kostnader för 
energi och upprustning i övrigt innebär att behovet av driftsstöd till före-
ningen fortsättningsvis reduceras betydligt. 
 
_____________________
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KS § 42 
 
AU § 7 430/2005  
 
Ändrad framtida bolagsstruktur inom Västtrafik 
 
Föredrogs skrivelse från Ägarrådet inom Västtrafik av den 8 december 2005 
angående ändrad bolagsstruktur. 
 
Västtrafiks bolagsstruktur var ursprungligen en anpassning till de fyra olika 
regiondelarna inom Västra Götalandsregionen i syfte att säkerställa närhet 
till kommunerna samtidigt som en viss hänsyn togs till de tidigare trafik- 
huvudmännens ansvarsområden. 
 
För utvecklingen av Västtrafik som en väl sammanhållen organisation med 
anpassade arbetsformer mot länets kommuner och Västra Götalandsregionen 
var nu det avgörande argumentet att samla verksamheten inom en juridisk 
person och ett bolag. 
 
I skrivelsen efterhördes de olika ägarnas beslut inför ordinarie bolagsstämma. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att som ägardirektiv inför ordinarie bolagsstämma år 2006 med Västtrafik AB 
uttala att kommunen ansluter sig till den av Regionala ägarrådet meddelade 
rekommendationen att överföra verksamheten i Västtrafik Göteborgsområdet 
AB, Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB samt Västtrafik Skara- 
borg AB till Västtrafik AB genom fusion, 
 
att instruera kommunens/regionens ombud att vid bolagsstämman rösta för att 
stämman uppdrar åt styrelsen för Västtrafik AB att genom fusion upptaga 
dotterbolagen Västtrafik Göteborgsområdet AB, Västtrafik Sjuhärad AB, 
Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB, 
 
att uppdra åt kommunens/regionens ombud vid bolagsstämman att godkänna 
de justeringar av bolagsordningen för Västtrafik AB, som betingas av fusio- 
nen  och de ändringar i aktiebolagslagen som träder i kraft den 1 januari 2006, 
samt 
 
att arkivmyndigheten för Västra Götalandsregionen skall vara arkiv-
myndighet för Västtrafik AB. 
 
_____________________ 
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forts KS § 42 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 43 
 
AU § 8 457/2005 
 
Kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar 2006 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 29 december 2005 angående 
det kommunala bidraget till lönebidragsanställningar för år 2006. 
 
Den 11 januari 2005 beslöt kommunstyrelsen att det kommunala löne- 
bidraget skulle utgöra 49.000 kronor per helår/heltidstjänst under 2005 
motsvarande 20% av lönekostnaden, medan staten svarar för 80%. 
 
I skrivelsen föreslog ekonomichefen att kommunstyrelsen måtte besluta 
att Åmåls kommuns andel för lönebidragsanställningar per helår/heltids- 
tjänst skall  uppgå till 50.300 kronor under år 2006, baserad på en bidrags- 
nivå av 20% av utgående lön inklusive sociala avgifter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 44 
 
AU § 9 411/2005 
 
Avtal – anslutningar till Statens spåranläggningar 
 
Banverket hade den  5 december 2005 översänt avtal för anslutning till 
Statens spåranläggningar. Banområdet hade erhållit uppdrag att inventera och 
teckna anslutningsavtal för spår anslutna till det statliga järnvägsnätet. 
 
Föredrogs yttrande av den 2 januari 2006 från planeringsingenjör Olle 
Andersson. 
 
Av skrivelsen framgick att två anslutningar fanns som ägdes av Åmåls 
kommun, dels spåranslutning mot Svanskog, hamnen och gamla ÅSI-verken 
samt dels spåranslutning mot gamla Nejmans. 
 
I skrivelsen föreslog planeringsingenjören att kommunstyrelsen godkänner de 
båda avtalen samt ansöker om avgiftsbefrielse  samt låsning avseende spår- 
anslutning mot gamla Nejmans med följande motivering: 
 
Kommunen accepterar angiven gränspunkt för Vx 112 men önskar få växeln 
låst tills vidare då ingen trafik är aktuell i nuläget. Planering pågår för det 
aktuella områdets framtida användning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planeringsingenjörens förslag. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 45 
 
AU § 10 390/2005 
 
Faktura – mervärdesskatt  
 
Lars och Eva Gustafsson, Åmål, hade tidigare tillskrivit kommunstyrelsen 
angående befrielse från mervärdesskatt på faktura med närmare hänvisning till 
de skäl man ansåg förelåg. 
 
Ärendet hade varit remitterat till kultur- och servicenämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 21 december 2005, KSN § 133. 
 
I skrivelsen föreslog kultur- och servicenämnden kommunstyrelsen att avvisa 
kraven på reduktion av fakturan i enlighet med den tjänsteskrivelse som in- 
givits till kultur- och servicenämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och servicenämndens 
förslag. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 46 
 
AU § 11 28/2006  
 
Investeringsplan  för Höghedens skidanläggning 
 
Föredrogs skrivelse av den 12 januari 2006 från utredningsmannen Lennart 
Andersson, Åmål, angående utveckling av besöksnäringen i Dalsland och 
Västra Värmland samt underlag för ansökan om investeringsmedel för 
Höghedens slalomanläggning samt angränsande naturområde. 
 
Enligt förslaget skulle Åmåls kommun vara bidragssökare. 
 
Investeringsplanen upptog investeringar under 5-årsperioden 2006-2010 
om totalt 9.372.000 kronor. 
 
Av investeringsvolymen fanns 4.236.000 kronor under år 2006. Från Åmåls 
kommuns sida ingick i finansieringsplanen investering på 600.000 kronor 
under år 2006 (pistmaskin). 
 
Ordföranden Kurt Svensson redogjorde för ärendet och föreslog att 
kommunen ställer sig bakom bidragsansökan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom föreslagen bidragsansökan. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 47 
 
AU § 22 211/2005 
 
Gemensam turistorganisation 
 
Kultur- och servicechefen Tommy Jingfors och handels- och aktivitets-
samordnare Putte Grötting redogjorde för ärendet.  
 
Utredningen hade hittills visat att man från näringens sida inte var beredd att 
ingå i ett gemensamt bolag och hade utredningsmännen därför koncentrerat 
sig på en lämplig organisation för de båda kommunernas gemensamma verk- 
samhet. Utredningsmännen förordade kommunalförbund. Näringens med- 
verkan kunde kopplas till verksamheten genom en referensgrupp. 
 
Utredningen var hittills inte diskuterad i respektive facknämnd.  
 
Diskuterades även ”bolaget” som alternativ organisationsform även om 
näringen inte är med från början. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta inriktningen är en gemensam 
turistorganisation för de båda kommunerna men att valet av organisations- 
form (kommunalförbund eller bolag) studeras ytterligare. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt utredningsmännen att genomgöra en snabb 
utredning avseende innehållet och organisationsformen samt återkomma med 
redovisning runt den 1 mars innevarande år. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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KS § 48 
 
AU § 23 278/2005 
 
Gemensam gymnasieskola Säffle/Åmål 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gudrun Svensson, barn- och 
utbildningschef Michael Blom, Anita Karlsson, verksamhetsansvarig vid 
gymnasiet och förvaltningsass. Kerstin Bengtsson  från Säffle samt från Åmål 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Kaså, barn-utbildningschef 
Roger Westman och bitr rektor Svante Melander, Karlbergsgymnasiet,  
redogjorde inför arbetsutskotten för ärendet. 
 
Redovisades inledningsvis hur utredningen arbetat. En referensgrupp hade 
knutits till arbetet med representation från bl a elever, personal  och politiker. 
Studieresor hade företagits och hade kontakter förekommit med andra kom- 
muner runt frågorna. 
 
Utredningsmännen förordade att organisationen sker inom ett kommunal- 
förbund. 
 
Presenterades utredningsmännens tidsplan för det fortsatta arbetet. 
Utgångspunkten är ett principbeslut i de båda kommunernas fullmäktige- 
församlingar under första kvartalet innevarande år och utmynnade tidsplanen i 
ett definitivt beslut att tas efter sommaruppehållet. Verksamheten skulle starta 
hösten 2007. 
 
Diskuterades den lämpliga tidpunkten för det definitiva beslutet mot bak- 
grund av förestående kommunalval till hösten. Diskuterades framtida region- 
tillhörighet och innebörden av begreppet ”delat ledarskap”. 
 
Arbetsutskottens förslag 
 
Arbetsutskotten föreslår respektive kommunstyrelse och barn- och utbild- 
ningsnämnd att gå fram till kommunfullmäktige under 1:a kvartalet inne- 
varande år med förslag att kommunfullmäktige i princip beslutar att de båda 
kommunerna skall ha en gemensam gymnasieskola inom ramen för ett 
kommunalförbund. Kommunalförbundet skall starta sin verksamhet den 
1 januari 2007. Det fortsatta utredningsarbetet sker med samma utredare som 
hittills. 
 
Definitivt beslut beträffande organisationen skall tas under juni månad inne-
varande år och resterande del av det definitiva beslutet tas under augusti – 
september innevarande år. 
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forts KS § 48 
 
forts Au § 23 
 
 Utredningsmännen rapporterar kontinuerligt under tiden fram till det 
definitiva beslutet till de båda arbetsutskotten. 
 
 Arbetsutskottens beslut 
 
Utredningsmännen klargör mera innebörden av begreppet ”delat ledarskap”. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 49 
 
AU § 25 133/2005 
 
Gemensam miljöorganisation 
 
Kultur- och servicechef Tommy Jingfors och stadsarkitekt Lars Westerberg 
redogjorde för ärendet. 
 
Tjänstemannakontakterna inom arbetet hade utvisat att man såg Åmål/Säffle 
som en bra lösning på miljöarbetet. 
 
Utredningsmännen pekade på kommunalförbundet såsom en lämplig sam- 
verkansform. 
 
Arbetsutskotten föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att utreda en optimal samverkan inom miljöområdet. Målet skall vara en 
gemensam organisation med planerad start från och med 2007-01-01. 
Utredningsuppdraget lämnas till Bengt Nordgren och Dan Gunnardo och 
de båda utredningsmännen avrapporterar kontinuerligt till arbetsutskotten 
i respektive kommunstyrelse och till presidierna i respektive miljönämnd. 
Utredningen i sin helhet redovisas senast i augusti 2006 till de båda kom- 
munstyrelserna. 
 
Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson, båda från Åmål, deltar inte i dagens 
beslut med hänvisning till att frågan inte diskuterats inom deras politiska 
grupp. Man återkommer med sina synpunkter i ärendet. 
 
______________________ 
  
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Gustv Wennberg att Åmål skall 
vara med i utredningen om en Dalslandsorganisation för miljöfrågor och att 
också Säffle skall ingå i denna utredning. 
 
Håkan Sandberg och Kjell Kaså yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: dels arbetsutskottets förslag och dels Gustav Wennbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på förslagen och konstaterade att kommun- 
styrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts KS § 49 
 
Mot beslutet reserverade sig Gustav Wennberg, Michael Karlsson, 
Kjell Lindstedt och Bibbi Moberg. 
 
__________________ 
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KS § 50 
 
AU § 32 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella arbetsmarknads- 
läget på lokal nivå enligt senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 7,0% att jämföras med 
regionens 6,2% och riket 5,5%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 10,9% att jämföras med regionens 
7,7% och riket 8,3%. 
 
Den öppna arbetslösheten för ungdomar (18-24) var för Åmåls del 9,7% 
och den totala arbetslösheten för motsvarande grupp var 16,5%. 
 
Kanslichefen meddelade att befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet per den 
17 januari uppgick till –3 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
_____________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 51 
 
AU § 33 
 
Pågående och aktuella projekt januari 2006 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin redovisade aktuella och pågående projekt 
för tillfället och diskuterades olika delar i sammansställningen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanställningen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 52 
 
AU § 34 339/2003 
 
Slutredovisning Projekt Hästkraft I 
 
Projektet hade pågått under tiden 1 januari 2004 – 30 november 2005 och 
föredrogs slutredovisning ingiven den 16 december 2005 från Gunnar 
Kvamme, Åmål. 
 
Utvecklingschefen Jan-Erik Lundin kommenterade inför arbetsutskottet olika 
delar i slutredovisningen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
_____________
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KS § 53 
 
AU § 35 32/2006  
 
Attestpliktiga år 2006 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Föredrogs ekonomienhetens förslag, vilken inkommit till kanslienheten den 
19 januari 2005, till attestpliktiga för kommunstyrelsens verksamhetsområden 
under år 2006. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde beslöts ändra attestplikten under verk-
samhet 904 avseende ställföreträdaren. I stället för förslaget ”ekonomisekre- 
terare” föreslås att ställföreträdarskapet utövas av ”personalekonom”. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och med den ändring 
som föreslagits vid arbetsutskottets sammanträde. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 54 
 
AU § 36 29/2006 
 
Deltagande i och delfinansiering av kontaktmässa för näringslivet 
 
Föredrogs skrivelse av den 16 januari 2006 från Gränskommittén angående 
kontaktmässa för näringslivet. Kontakt 2006 kommer att arrangeras i 
Sarpsborg. 
 
I skrivelsen ansökte Gränskommittén om medfinansiering med 15.000 kronor 
från kommunen. 
 
Ordföranden meddelade att den aktuella finansieringen sker genom Åmål- 
Säffle projektet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att deltaga i den aktuella mässan och att 
erforderliga medel – 15.000 kronor – finansieras via Åmål-Säffleprojektet. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 55 
 
AU § 37 31/2006 
 
Överlåtelse av sotningsavtal jämte antagande av normalavtal med 
föreskrifter samt vidare arbetsordning för rengöring 
 
Lars-Åke Karlsson, Åmål, var ny innehavare av Åmåls Sotningsdistrikt AB 
och föredrogs räddningschefens skrivelser i ärendet av den 15 december 2005 
avseende underlag för överlåtande av sotnings- och brandskyddskontrollverk- 
samhet samt tjänsteskrivelse i samma ärende. 
 
Föredrogs räddningschefens förslag till överlåtande av avtal beträffande sot- 
ning och brandskyddskontroll av den 15 december 2005. 
 
I skrivelsen föreslogs att kommunstyrelsen överlåter normalavtalet från 
Tommy Norum till skorstensfejarmästare Lars-Åke Karlsson. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Tommy Norum, Åmål, hade lämnat 
uppdraget som skorstensfejarmästare och beslutar godkänna överlåtelsen av 
normalavtalet från Tommy Norum till skorstensfejarmästare Lars-Åke 
Karlsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare antaga föreskrifter för Åmåls Sotnings- 
distrikt AB, normalavtal med föreskrifter enligt räddningschefens samman- 
ställning av den 16 december 2005. 
 
Kommunstyrelsen beslutar också antaga ”arbetsordning för rengöring 
(sotning)” vilken ingick i beslutsunderlaget. 
 
I den mån det tidigare tecknade normalavtalet från 1977 inte överensstämmer 
med ”normalavtal med förskrifter” och ”arbetsordning för rengöring” så gäller 
föreskrifterna i de två senare dokumenten. 
 
___________________ 
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg återremiss. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
__________________
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KS § 56 
 
AU § 48 45/2006 
 
Tilläggsbudget för år 2006 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 26 januari 2006 angående 
tilläggsbudgetering. 
 
Det totala behovet av tilläggsbudgetering i investeringsbudgeten uppgick 
till 5.599.000 kronor. I sin helhet uppgick investeringsbudgeten för år 2006 
till 36.194.000 kronor och skulle således enligt förslaget tilläggsbudgeteras 
med 5.599.000 kronor avseende ej upparbetade medel för år 2005. 
 
Sammantaget skulle därigenom investeringsbudgeten för år 2006 uppgå till 
totalt 41.793.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till 
tilläggsbudgetering. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 57 
 
AU § 49 39/2006 
 
Verksamhetsplan 2006  för kommunstyrelsen 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhets- 
område år 2006. 
 
Arbetsutskottet justerade skrivningen i en del av avsnitten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades utformningen av avsnittet 
om en barnvänlig kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för omarbetning av det  
aktuella avsnittet. 
 
___________________
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KS § 58 
 
AU § 50 293/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för barn- och utbildningsnämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att planen 
återremitteras för rättelse. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
__________________
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KS § 59 
 
AU § 51 299/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för bygg- och miljönämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-02-07 29 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 60 
 
AU § 52 459/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för kultur- och  servicenämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för kultur- och servicenämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 61 
 
AU § 53 456/2005 
 
Verksamhetsplan 2006  för vård- och omsorgsnämnden 
 
Föredrogs förslag till verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av planen. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 62 
 
AU § 54 284/2005 
 
Revisionsrapport ”Granskning av långtidssjukskrivna och 
rehabiliteringsprocessen” 
 
Revisorerna hade den 9 september 2005 ingivit rapport avseende ”Gransk- 
ning av långtidssjukskrivna och rehabiliteringsprocessen”. Rapporten hade 
remitterats  till berörda och föredrogs yttranden från personal- och organisa- 
tionsutskottet, 2005-10-05, POU § 161, barn- och utbildningsnämnden, 
2005-10-19, BUN § 182, vård- och omsorgsnämnden 2005-10-20, VON § 
105 samt kultur- och servicenämnden 2006-01-18, KSN § 2. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten jämte yttrandena överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_______________________   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 63 
 
AU § 55 347/2005 
 
Ändring av slambehandlingstaxa 
 
Föredrogs skrivelse från kultur- och servicenämndens sammanträde den 18 
januari 2006, KSN § 6, enligt vilken skrivelse man önskade göra en föränd- 
ring av den tidigare antagna slambehandlingstaxan avseende tömning av 
slambrunnar inom kommungränsen. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet tillstyrkt en reviderad slambehandlingstaxa. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- 
och servicenämndens förslag till reviderad slambehandlingstaxa att tillämpas 
från och med den 1 mars 2006. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 64 
 
AU § 56 33/2006 
 
Reglemente för revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Revisorerna inom Fyrbodals Kommunalförbund hade vid sammanträde den 
19 januari 2006 utarbetat förslag till revisionsreglemente. 
 
Reglementet hade utsänts till fullmäktigeförsamlingarna i medlemskom- 
munerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
revisionsreglemente för Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
________________
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KS § 65 
 
AU § 57 33/2006 
 
Arvoden för revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund för år 2005 och 
2006. 
 
Revisorerna inom Fyrbodals Kommunalförbund hade vid sammanträde den 
19 januari 2006 framlagt förslag till arvoden för revisionen för år 2005 och 
2006. 
 
Förslaget hade utsänts till fullmäktigeförsamlingarna i medlemskommunerna. 
 
Arbetsutskottets förslag  till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna arvodes- 
förslaget. 
 
___________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg. 
 
________________
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KS § 66 
 
AU § 58 33/2006 
 
Förslag till stadgeändring för Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Revisionen inom Fyrbodals Kommunalförbund hade vid sammanträde den 
19 januari 2006 föreslagit en stadgeändring för kommunalförbundet att träde i 
kraft fr o m den 1 januari 2007. Ändringen avsåg stadgans paragraf 7. 
 
Revisorerna föreslog följande lydelse av första stycket i paragrafen: 
 
”Förbundet skall revideras av 5 revisorer. Respektive kommunfullmäktige 
i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Uddevalla och Strömstad utser vardera 
en revisor. Revisorerna utser bland sig ordförande och vice ordförande.” 
 
Revisorerna föreslog att stycke 2 och 3 i paragrafen är oförändrade. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
stadgeändring för Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
_________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-02-07 36 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 67 
 
AU § 59 206/2005 
 
Finansiering av nytt ventilationssystem vid räddningstjänsten 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 26 januari 2006 angående 
ventilationssystem vid räddningstjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 31 augusti 2005, KF § 133, att räddnings- 
tjänsten skulle tillföras 382.000 kronor för investering i nytt ventilations- 
system genom att ianspråktaga 182.000 kronor i 2005 års tilläggsbudget samt 
genom att ianspråktaga 200.000 kronor av räddningstjänstens tillförda egna 
kapital. 
 
Räddningschefen hade nu i skrivelse meddelat att investeringen i nytt 
ventilationssystem skulle bli dyrare än beviljade 382.000 kronor varför 
räddningschefen begärde att få disponera återstående 74.000 kronor ur 
räddningstjänstens tidigare överskottskapital. 
 
I skrivelsen tillstyrkte ekonomichefen förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  bevilja räddnings- 
tjänsten att disponera återstående 74.000 kronor ur eget överskottskapital 
att användas till finansiering av nytt ventilationssystem vid räddningstjänsten. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 68 
AU § 60 44/2006 
 
Upphandling av banktjänster 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 25 januari 2006 angående 
upphandling av banktjänster. 
 
Åmåls kommun och Åmåls Kommunfastigheter AB hade i gemensam 
anbudsförfrågan erbjudit Handelsbanken, SE-Banken, Nordea och Förenings- 
Sparbanken att lämna anbud på specifiserade banktjänster. Anbudsförfrågan 
hade även varit annonserad. 
 
Upphandlingen avsåg följande banktjänster:  koncernkonto,  förmedling av 
kommunalskatt,  löneförmedling,  betalningsförmedling,  autogiro, hand-
havande av dagskassor samt  donationsmedel. 
 
Utvärderingen av inkomna anbud hade gjorts av ekonomichef Sven-Göran 
Andersson, ÅKAB och ekonomisekreterare Stina Jonason vid kommunen. 
 
Efter genomfört utvärderingsarbete föreslogs kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med specifikation i skrivelse. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, innebärande: 
 
att antaga FöreningsSparbankens lämnade anbud vilket även betyder att både 
kommunen och ÅKAB måste övergå från plusgirot till bankgirot, 
 
att teckna avtal med FöreningsSparbanken innehållande följande 
banktjänster: 
- koncernkonto 
- förmedling av kommunalskatt 
- löneförmedling 
- betalningsförmedling 
- autogiro 
- handhavande av dagskassor 
- donationsmedel 
 
samt att avtalstiden skall omfatta tre år med början 2006-03-01 till och med 
2009-02-28. Efter avtalsperiodens slut skall det finnas möjlighet att förlänga 
avtalet med 1 + 1 år. Överenskommelse om förlängning av avtalet skall träffas 
senast 2008-11-30 i annat fall upphör avtalet vid avtalstidens utgång utan 
föregående uppsägning från någondera parts sida. 
_________________________ 
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forts KS § 68 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Håkan Sandberg att han 
ansåg beslutsunderlaget ofullständigt och avsåg att ej deltaga i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg. 
 
_________________
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KS § 69 
 
 AU § 62 7/2006 
 
Västtrafiks verksamhetsplan 2007 – 2009 
 
Västtrafik hade översänt ”Förslag till verksamhetsplan 2007 – 2009” 
för yttrande. Planen skulle ange inriktning och ekonomiska ramar för 
koncernens verksamhet under kommande 3-års period samt ligga till grund 
för Västtrafiks årliga trafikförsörjningsplan. 
 
Planen skulle efter remissbehandling behandlas av moderbolagets styrelse vid 
bolagsstämman den 24 maj. 
 
Föredrogs yttrande i ärendet från planeringsingenjör Olle Andersson den 
25 januari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avgiva yttrande i enlighet med planerings- 
ingenjörens skrivelse. 
 
____________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________
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KS § 70 
 
POU § 13 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 051207 § 191 
behandlat rubricerade ärende. Utskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen  
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 060110 § 21 med tillstyrkan 
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige, som har behandlat ärendet vid 
sammanträde 060125 § 9. Kommunfullmäktige beslöt att bilaga 1 till PA-
konceptet – rekryteringsordning för Åmåls kommun – skulle återremitteras till 
PA-gruppen för komplettering med en sjätte punkt ”Externa sökande”.   
 
PA-gruppen har reviderat rekryteringsordningen i enlighet med 
kommunfullmäktiges direktiv. Rekryteringsordningen har därefter fastställts 
av personal- och organisationsutskottet vid sammanträde 060201 § 12.  
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
konceptet, kommer det att läggas ut på kommunens intranet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Efter den av kommunfullmäktige beslutade revideringen av bilaga 1  
– rekryteringsordning för Åmåls kommun – föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att fastställa det reviderade PA-konceptet 
”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” att gälla fr o m 060101. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
____________________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 71 
 
POU § 14 365/2005 
 
Plusjobb enligt budgetpropositionen 2005:06/1 
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 051207 § 207 
behandlat rubricerade ärende. 
 
Personalchefen meddelar att överläggning om Plusjobb pågår med Kommunal 
och SKTF. Parterna är överens i sak men har olika uppfattning om formalia. 
Enligt direktiv från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skall berörda 
parter träffa en lokal överenskommelse om Plusjobb. Kommunal och SKTF 
på central nivå accepterar dock inte detta, utan har framfört krav om lokalt 
kollektivavtal. Med anledning härav överlämnas ärendet till personal- och 
organisationsutskottet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt personalchefen att teckna ett lokalt 
kollektivavtal i ärendet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
__________________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen ansåg det angeläget att plusjobben kommer igång 
så fort som möjligt. 
 
____________________ 
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KS § 72 38/2006 
 
Hushållningssällskapets anhållan om medfinansiering av projektet 
”Hela Värmland /Dal växer” 
 
Föredrogs skrivelse från Hushållningssällskapet i Värmland av den 16  
januari 2006 med anhållan om medfinansiering till projektet ”Hela 
Värmland/Dal Växer”. Hushållningssällskapet skulle vara huvudman 
för projektet tillsammans med samverkande organisationer i Värmland  och 
Dalsland, Bygdegårdarna, Företagarna, Länsbygderåden, LRF, Värmlands- 
kooperativen samt Hushållningssällskapet i Väst. Projektet gick bl a ut på 
att stimulera till ökat företagande både enskilt och inom den sociala eko- 
nomin. 
 
Deltagande kommuner från Dalsland var Bengtsfors och Åmål. 
 
Sökt belopp var 15.000 kronor per kommun varav hälften avsåg år 2006 och 
hälften år 2007. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet. 
 
____________________ 
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§ 73 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-01-11, Förköpsärende, Åmål Gladan 5 
2006-01-16, Förköpsärende, Tösse-Backen 1:1, Tösse-Tydje församling 
2006-01-16, Förköpsärende,  Herkules 10 
2006-01-16, Förköpsärende, Sandlyckan 13 
2006-01-27, Förköpsärende, Fröskogs Stom 1:52, Fröskogs församling 
 
Personalchefens delegationsbeslut  
2006-01-25 angående: 
- ledighet med lön vid fackliga studier 
- ledighet utan lön vid fackliga studier 
- löner 
- minnesgåva  
 
2006-12-29 angående: 
- ledighet med lön vid fackliga studier 
- löner 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 74 
 
Delgivning av utskottsprotokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-01-17, 
2006-01-19, 2006-01-24 och 2006-01-31. 
 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets samman- 
träde 2006-01-10. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll 2005-12-21. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna 
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§ 75 387/2005 
 
Länsstyrelsens beslut ”Tillstånd att använda övervakningskameror” 
- Fröskogs Edsleskogs kyrkliga samfällighet 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av 2006-01-02 angående tillstånd att 
använda övervakningskameror. Länsstyrelsen hade givit Fröskog Edsleskogs 
Kyrkliga samfällighet tillstånd att använda tre övervakningskameror för 
området runt Fröskogs kyrka. Ändamålet med övervakningen var att för- 
hindra vandalisering och anläggande av brand. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna 
 
 
 
§ 76 
 
Protokoll från Regionala ägarrådet  
 
Föredrogs minnesanteckningar från sammanträde med Regionala ägarrådet 
den 19 januari 2006  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
 
§ 77 
 
Verksamhetsplan och budget 2006 – Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Föredrogs verksamhetsplan och budget 2006 för Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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§ 78 
 
Glesbygdsverkets studie ”Integration och regional utveckling” 
 
Föredrogs studien ”Integration och regional utveckling” – om utrikes födda 
i gles- och landsbygdsbygder, utgiven i december 2005 av Glesbygdsverket. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
 
§ 79 
 
Investeringsstöd och stöd till lokalhållande föreningar 
 
Diskuterades kommunens investeringsstöd till föreningar samt driftsstödet 
för lokalhållande föreningar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, att en förutsättning för investeringsstöd är, att 
investeringen inte får påbörjas före kommunens beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare göra en allmän översyn av driftstödet till 
lokalhållande föreningar 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 


