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KS § 80 
 
AU § 73 190/2005 
 
Motion – småföretagande vid stora byggen 
 
Thomas Olson hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 24 maj 2005 
angående småföretagande vid stora byggen. 
 
Syftet var att möjliggöra för mindre och specialiserade företag att lägga anbud 
vid stora upphandlingar. 
 
Ärendet hade remitterats till Åmåls Kommunfastigheter AB, kommunens 
fastighetsingenjör Lennart Karlsson samt Näringslivsrådet. 
 
Föredrogs yttrande av den 11 oktober 2005 från Åmåls Kommunfastigheter 
AB och kommunens fastighetsingenjör Lennart Karlsson. 
 
Föredrogs yttrande från Näringslivsrådet i Åmål av den 30 januari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna de båda remissvaren till kommun- 
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson bifall till 
arbetsutskottets  förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_______________ 
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KS § 81 
 
AU § 74 400/2005 
 
Revisionsrapport ”Djurparken – sponsring och ekonomiska rutiner” 
 
Kommunrevisionen hade den 1 november 2005 inkommit med revisions- 
rapport avseende djurparken – sponsring och ekonomiska rutiner. 
I promemorian hade påpekats vissa brister inom den interna kontrollen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade yttrat sig i ärendet den 26 januari 2006, 
VON § 3. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Vård- och omsorgsnämndens yttrande överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 82 
 
AU  § 75 
 
Pågående och aktuella projekt februari 2006. 
 
Föredrogs sammanställning från utvecklingschef Jan-Erik Lundin över 
aktuella och pågående projekt och diskuterades olika delar i sammanställ- 
ningen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanställningen läggs till handlingarna. 
 
____________
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KS § 83 
 
AU § 76 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella arbetsmark- 
nadsläget på lokal nivå enligt senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 7,2% att jämföras med 
regionen 5,2% och riket 5,5%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,4% att jämföras med regionen 7,9% 
och riket 7,5%. 
 
Den öppna ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var 11,0% och den totala 
arbetslösheten för ungdomar var 17,7% i Åmåls kommun. 
 
Kanslichefen meddelade att befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet per 
den 7 februari uppgick till +4 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____________
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KS § 84 
 
AU § 77 22/2005  
 
Lägesrapport ”Strategisk kompetensförsörjningscentrum Säffle-Åmål” 
 
Föredrogs sammanställning över situationen inom Strategisk Kompetens- 
försörjningscentrum Säffle-Åmål under tiden oktober-december 2005. 
 
Projektledare Marianne Carlsson redogjorde inför arbetsutskottet ytterligare 
för ärendet och svarade på frågor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Lägesrapporten överlämnas till kommunstyrelsen 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelades att en föredragning i ärendet 
kommer att ske vid nästa sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Lägesrapporten läggs till handlingarna. 
 
______________
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KS § 85 
 
AU § 78 439/2005 
 
Plankostnadsavtal för Södergården/Vänsberg/Gustavsberg 
 
Föredrogs förslag till plankostnadsavtal avseende Södergården/Vänsberg/ 
Gustavsberg.  
 
Syftet med detaljplanen var att fastighetsägarna avsåg att bygga cirka 30 
fritidshus fördelat på 3 fastigheter. 
 
Kostnaden för avtalet beräknades till 63.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna plankostnadsavtalet och anvisar er- 
forderliga medel – 31.500 kronor – ur till kommunstyrelsens förfogande ställt 
anslag för oförutsedda utgifter i innevarande års stat. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 86 
 
AU § 79 440/2005 
 
Plankostnadsavtal för Knyttkärr 1:19 
 
Föredrogs förslag till plankostnadsavtal avseende Knyttkärr 1:19. Planen 
upprättades för uppförande av 1 – 2 fritidshus. 
 
Plankostnadsavtalet slutade på 42.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna plankostnadsavtalet och anvisar 
erforderliga medel – 21.000 kronor – ur till kommunstyrelsens förfogande 
ställt anslag för oförutsedda utgifter i innevarande års stat. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 87 
 
AU § 80 174/2005 
 
Plankostnadsavtal för  Fjärilen 1 
 
Föredrogs förslag till plankostnadsavtal avseende fastigheten Fjärilen 1 i 
Åmål. Syftet var att medge tillköp av mark samt bygga lokal för verksam- 
het. 
 
Plankostnadsavtalet slutade på 48.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna plankostnadsavtalet och anvisar er- 
forderliga medel – 24.000 kronor – ur till kommunstyrelsens förfogande ställt 
anslag för oförutsedda utgifter i innevarande års stat. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 88 
 
AU § 81 61/2006 
 
Samarbete mellan Åmåls kommun och Manafwa i Uganda 
 
Föredrogs förslag till samarbete mellan Åmåls kommun och Manafwa i 
Uganda och hade förslag till ansökan om bidrag utarbetats. 
 
En väl etablerad kontakt mellan Bubulo County och Åmål hade existerat 
sedan år 2001 och byggde på ett samarbetsavtal undertecknat av RödaKors- 
kretsarna i Bubulo och Åmål. 
 
Grundsyftet med samarbetet var att stärka kapaciteten i de båda föreningarna, 
bygga upp kapacitet för att bistå de mest utsatta i lokalsamhällena samt ut- 
byta erfarenheter och information. 
 
En delegation på 4 representanter från Åmåls kommun skulle utses för att 
besöka Manafwa. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsprojektet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Utseende av delegation sker direkt vid kommunstyrelsens sammanträde. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg avslag på 
projektet.  
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg och ställdes proposition på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog åt arbetsutskottet att utse delegation. 
________________
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KS § 89 
 
AU § 82 50/2006 
 
Nytt avtal mellan Åmåls kommun och Åmåls Civilförsvarsförening 
 
Föredrogs skrivelse av den 30 januari 2006 från säkerhetsskyddschef 
Mats Johansson angående avtalet med civilförsvarsföreningen. 
 
Mot bakgrund av ändrad lagstiftning hade samarbetsavtalet mellan Åmåls 
kommun och Åmåls Civilförsvarsförening omförhandlats och avtalet an- 
passats till de krav som ställts på kommunerna i den nationella krisbered- 
skapen. 
 
I avtalsförslaget reglerades föreningens åtaganden och kommunens 
åtaganden. 
 
Den ekonomiska ersättningen till föreningen var maximerad till 15.000 kronor 
per år. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 90 
 
AU § 83 338/2005 
 
Plan- och bygglagskommitténs slutbetänkande, SOU 2005:77 – yttrande 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartement hade skickat ut PBL-kommitténs 
slutbetänkande om planering och byggande på remiss. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 19 januari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avgiva yttrande i enlighet med bygg- och miljö- 
nämndens yttrande. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 91 
 
AU § 84 51/2006 
 
Skrivelse från Gränslös Kulturförening angående festivalen 2006 
 
Föredrogs skrivelse av den 25 januari 2006 från Gränslös Kulturförening, 
enligt vilken skrivelse man meddelade kommunen att man inte kommer att 
arrangera den årliga kulturfestivalen för innevarande år. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 92 
 
AU § 100 444/2005  
 
Energi- och klimatstrategi i Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 7 februari 2006, KS § 36, 
behandlat bygg- och miljönämndens förslag till energi- och klimat- 
strategi för Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträdet återremittera ärendet för komp- 
lettering. 
 
Föredrogs protokollsutdrag i ärendet från bygg- och miljönämndens samman- 
träde den 23 februari 2006, BMN § 28, med synpunkter på förslaget. Strate- 
gin var förankrad i kommunens ledningsgrupp för Agenda 21-arbetet och 
strategin redovisade konkreta åtgärder under perioden 2006-2010 i syfte att nå 
de av kommunfullmäktige beslutade energi- och klimatmålen. 
 
Nämnden ansåg att strategin snarast borde antas av kommunfullmäktige i 
befintlig utformning, inte minst då den var en del av kommunens klimat- 
investeringsprogram. 
 
Nämnden påpekade vidare att ett antagande av strategin inte hindrade att 
andra energifrågor implementerades i kommunens energiplaneringsarbete. 
 
Kommunekolog Dan Gunnardo redogjorde inför arbetsutskottet ytterligare för 
ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av energi och klimatstrategi för Åmåls kommun. 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde beviljade ordföranden följande 
protokollsanteckning från Håkan Sandberg: ”I Åmål planeras mer än 200 nya 
bostäder. Detta innebär en stor ökning av energikonsumtionen som i sin tur 
kan ge klimatpåverkan. Föreslaget exploateringsavtal är villkorslöst med 
avseende på energiförsörjning. Att, som bygg- och miljönämnden säger: ”Ett 
antagande av strategin hindrar inte att andra energifrågor implementeras i 
kommunens energiplaneringsarbete. Detta kan gälla exempelvis en översyn av 
energianvändningen avseende den planerade byggnationen på bl a Höganäs. ” 
Självklart är ett ovillkorat avtal ett hinder som kommunen i ett senare skede 
vill påverka energianvändningen inom avtalsområdet. Frånsett ovanstående 
anser jag att dokumentet har god standard och stödjer det.” 
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forts KS § 92 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 93 
 
AU § 101 404/2005 
 
Motion angående fastställande av avgifter 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 28 
november 2005 angående fastställande av de kommunala avgifterna. 
 
Föredrogs kanslichefens yttrande av den 9 februari 2006. 
 
I skrivelsen föreslog kanslichefen att fullmäktiges beslut i ärendet får utform- 
ningen ”fullmäktige rekommenderar styrelsen och nämnderna att själva 
besluta om de ersättningar som inte kräver fullmäktigebeslut”. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige  tillstyrka att kansli- 
chefens skrivelse utgör svar på motionen. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson. 
 
________________
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KS § 94 
 
AU § 102 84/2006 
 
Ungdomsutbyte med Thailand 
 
Föredrogs skrivelse av den 24 februari 2006 från Centrum för Internationellt 
Ungdomsutbyte (CIU) angående internationellt ungdomsutbyte. I skrivelsen 
efterhördes intresset i Åmåls kommun att vara värdkommun för ett utbyte 
med thailändska ungdomar. 
 
Tanken var att sju ungdomar från Sverige och sju ungdomar från Thailand 
under en 6-månadersperiod skulle leva och verka i en svensk kommun och i 
en kommun i Thailand (3 månader i varje land). 
 
Utbytet hade lokalt fokus, vilket innebar att kommunen står för den bild 
deltagarna får av Sverige, svenska traditioner och det svenska samhället. 
Deltagarna bor två och två (en från varje land) i värdfamiljer, arbetar volon- 
tärt under veckodagarna och involveras djupt i lokalsamhället. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun deltager i det internationella 
utbytet. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg avslag eftersom 
dels finansiering saknas och dels projektet beskrivs som nationellt och inte 
riktat till Åmålsungdomar. 
 
Kjell Kaså yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg och ställde proposition på de 
båda förslagen. Han konstaterade därvid att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 95 
 
AU § 103 35/2006 
 
Trafikupphandling av anropsstyrd trafik 
 
Föredrogs skrivelse av den 9 februari 2006 från planeringsingenjör Olle 
Andersson i anledning av Västtrafik AB:s begäran om synpunkter inför upp- 
handling av anropsstyrd trafik. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna skrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 96 
 
AU § 104 279/2005 
 
Samverkansavtal rörande utbildning inom gymnasieskolan 
 
Mellan kommunerna Bengtsfors, Säffle och Åmål som bildar VärmDal 
gymnasieregion och Årjängs kommun hade avtal tecknats rörande sam- 
verkan om gymnasieutbildning under tiden 1 juli 2006 – 30 juni 2007. 
Avtalet innefattade intagning inför läsåret 2006/07. I avtalet redogjordes för  
programutbud och uppföljning samt kostnadsberäkning. 
 
Kjell Kaså redogjorde inför arbetsutskottet ytterligare för avtalet som över- 
lämnats till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avtalet läggs till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avtalet läggs till handlingarna. 
 
_______________
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KS § 97 
 
AU § 105 28/2006 
 
Utvecklingsprojekt avseende Högheden 
 
Föredrogs skrivelse från kultur- och servicenämndens sammanträde den 15 
februari 2006, KSN § 14, angående projekt för utveckling av Högheden. 
 
I skrivelsen anhöll kultur- och servicenämnden om kommunstyrelsens upp- 
drag att utveckla Höghedenområdet med angränsande naturområde enligt 
projektbeskrivning av den 12 januari 2006 samt att handha den ekonomiska 
redovisningen. 
 
Projektet innebar att kultur- och servicenämnden tillsatte en projektgrupp med 
ledamöter från nämnden och från Höghedens Slalomklubb. Projektgruppen 
skulle redovisa sitt arbete till nämnden samt hålla kommunstyrelsen infor-
merad. 
 
Uppgifter för projektgruppen var:  
 
- upprätta investeringsbudget 
- upprätta driftbudget 
- upprätta tid- och handlingsplan 
- revidera slalomklubbens avtal 
-    anlita de experter som behövs för ex.vis teknik, marknadsföring,              
organisation, upphandling, inköp och ekonomi. 
 
Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande hade nämnden upp- 
dragit åt förvaltningschefen Tommy Jingfors att vara projektledare. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar lämna det sökta uppdraget till kultur- och service- 
nämnden. Kultur- och servicenämnden svarar för ärendet. 
_____________ 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde hade inkommit skrivelse i ärendet av 
den 12 mars 2006 från Håkan Sandberg. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag och att Håkan 
Sandbergs skrivelse överlämnas till kultur- och servicenämnden. 
 
Håkan Sandberg yrkade att kommunstyrelsen beslutar att projektet skall söka 
samverkan med Totalskidskolan i Åre. Totalskidskolan kan tillhandahålla den  
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forts KS § 97 
 
sakkunskap som fordras för att göra anläggning och verksamhet anpassade till 
besökare med funktionshinder.  
 
Ulla-Britt Johansson yrkade bifall till Kurt Svenssons förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på Kurt Svenssons förslag och konstaterade 
att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkan Sandbergs tilläggsförslag och 
konstaterade att kommunstyrelsen beslutat avvisa detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt att Håkan Sandbergs skrivelse överlämnas 
till kultur- och servicenämnden. 
 
_______________ 
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KS § 98 
 
AU § 106 421/2005 
 
SCB:s  Medborgarundersökning 2005 
 
SCB hade gjort en medborgarundersökning med ett urval på 500 personer 
inom Åmåls kommun i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen blev 59% i Åmåls 
kommun och för de högst deltagande 39 kommunerna blev den genomsnitt- 
liga svarsandelen 61%. 
 
Utredningen sammanfattades i 3 olika delar och beträffande ”Medborgarna 
om Åmål som en plats att bo och leva på” hade Åmåls kommun fått ett 
index på 71 vilket överträffade genomsnittet för samtliga kommuner som blev 
65. 
 
Beträffande ”Medborgarna om Åmåls kommun verksamheter” blev index för 
Åmåls kommun 57 vilket överträffade genomsnittet för samtliga kommuner 
som låg på 51. 
 
Beträffande den slutliga mätpunkten ” Medborgarna om sitt inflytande i 
Åmåls kommun” blev index för Åmåls kommun 45 vilket överträffade 
genomsnittet som hade siffran 42. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanställningen läggs till handlingarna. 
 
______________________
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KS § 99 
 
AU § 107 
 
Boverkets beslut angående bidrag till ickestatliga kulturlokaler 
 
Föredrogs Boverkets beslut av den  16 februari 2006 angående ansökan om 
statligt stöd avseende fastigheten Villebergen (Karlberg). 
 
Enligt beslutet hade ansökan avslagits. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Boverkets beslut överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Boverkets beslut läggs till handlingarna. 
 
_____________
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KS § 100 
 
AU § 121 86/2006  
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagstiftningen 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 
23 februari 2006, BMN § 23, angående taxa för tillsyn och prövning enligt 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Kommunal taxa krävdes för uttagande av avgift vid godkännanden/regi-
strering av livsmedelsverksamheten och hade miljöchefen Dan Gunnardo 
redovisat tjänsteförslag i ärendet av den 17 februari 2006. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet beslutat med hänvisning till Livsmedels- 
verkets föreskrifter LIVSFS 2005:23 om avgifter, att timtaxa för godkän-
nande, registrering, tillstånd, kontroll m m skulle vara 600 kronor för år 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka bygg- och 
miljönämndens förslag till aktuell taxa avseende år 2006. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 101 
 
AU § 122 280/2005 
 
Exploateringsavtal avseende Näsudden, Höganäs 1:1 
 
Föredrogs förslag till exploateringsavtal avseende Näsudden, Höganäs 1:1 i 
Åmål, vilket inkommit till kanslienheten den 1 mars 2006. 
 
Avtalet föreslogs tecknas mellan Åmåls kommun och Skanska Sverige AB. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
förslaget till exploateringsavtal. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkades bifall till arbetsutskottets förslag 
av Kurt Svensson, Kjell Kaså, Gustav Wennberg, Thomas Olson och Christer 
Törnell. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-03-14 26 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 102 
 
AU § 123 27/2006 
 
Lönebidrag – EvenemangsService Åmål 
 
I skrivelse, vilken inkommit till kanslienheten den 17 januari 2006 anhöll 
Göran Ruthberg och Arne Björkdahl om kommunalt lönebidrag för den ny- 
bildade ideella föreningen EvenemangsService Åmål. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes ytt- 
rande av den 28 februari 2006. 
 
Ansökan avsåg två lönebidragsanställningar på heltid fr o m 1 februari 2006 
och hade dessa två lönebidragstjänster tidigare tillhört Åmåls Bluesförening 
och således ingått i den årliga ansökan för år 2006. Ansökan avsåg således 
inte om nya medel för lönebidragstjänster utan handlade om byte av arbete- 
givare fr o m 1 februari 2006. Enligt skrivelsen hade föreningen haft sitt första 
möte den 12 december 2005 och därvid valt en interimsstyrelse.  
 
I yttrandet föreslog ekonomichefen att kommunstyrelsen godkänner över- 
flyttningen av två lönebidragsanställningar från Åmåls Bluesförening till 
EvenemangsService Åmål fr o m den 1 februari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag.  
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 103 
 
AU § 124 63/2006 
 
Vård- och omsorgsnämndens begäran om överförande av överskott 
avseende flyktingmottagningen 
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande hade tillskrivit kommunstyrelsen 
den 7 februari 2006 angående överskottet inom det s k flyktingkontot. Ord- 
föranden önskade att detta inräknades i vård- och omsorgsnämndens budget- 
ram för år 2006. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes 
yttrande av den 1 mars 2006. 
 
I skrivelsen redogjordes för hur flyktingkontot hanterats redovisningsmässigt 
och de kontakter som förevarit med revisorerna i ärendet. 
 
Med hänvisning till överläggning med revisorerna föreslog ekonomichefen att 
kommunstyrelsen lämnar skrivelsen utan beaktande då den begärda över- 
föringen av överskottet gjorts i bokslutet för år 2005. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 104 
 
AU § 125 69/2006 
 
Ansökan om underskottsbidrag – Tösse Bygdegård för år 2005 
 
Tösse Bygdegårdsförening hade genom dess ordförande, Åke Nilsson, 
tillskrivit kommunen den 15 februari 2006 och anhållit om ett bidrag på 
7.916 kronor för att täcka 2005 års underskott. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes 
yttrande av den 28 februari 2006. 
 
Ekonomichefen föreslog att kommunstyrelsen beviljar Tösse Bygdegårds- 
förening ett slutligt underskottsbidrag på 12.758 kronor för år 2005. Erhållet 
förskott om 4.842 kronor hade ianspråktagits ur anslaget för driftsbidrags- 
garantier i 2005 års budget. Resterande bidrag att utbetala om 7.916 kronor 
föreslogs ianspråktagas ur anslaget för driftbidragsgarantier i 2006 års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 105 
 
AU § 126 70/2006 
 
Grane IK – ansökan om lönebidrag 
 
Grane IK hade ansökt om 10 % kommunal finansiering av en ny lönebidrags- 
tjänst på heltid under perioden 15 mars – 31 december 2006. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes 
yttrande av den 28 februari 2006. 
 
I skrivelsen föreslog ekonomichefen att kommunstyrelsen måtte bevilja Grane 
IK en ny lönebidragstjänst på heltid under perioden 15 mars – 31 december 
2006. Den kommunala kostnaden uppgick till 19.900 kronor och föreslogs 
finansieras från det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2006 års 
budget, verksamhet 6101. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 106 
 
AU § 127 89/2006 
 
Avskrivning av kundfordringar 2005 
 
Föredrogs skrivelse av den 2 mars 2006 från ekonomienheten angående 
avskrivningar av kundfordringar för år 2005. 
 
I skrivelsen föreslogs att kundfordringar enligt närmare specifikation 
avskrives till ett belopp av 60.514 kronor. Ärendena var överlämnade till 
Intrum Justitia Inkassobevakning för långtidsbevakning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar genomföra avskrivningar i enlighet med ekonomi- 
enhetens förslag. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 107 
 
AU § 128 31/2006 
 
Överlåtelseavtal inom sotningsverksamheten 
 
Föredrogs överlåtelseavtal av den 3 mars 2006 mellan Tommy Norum, Åmål 
och Lars-Åke Karlsson, Åmål. 
 
Överlåtelseavtalet avsåg det tidigare avtalet mellan Tommy Norum och 
Åmåls kommun av den 1 januari 1977. 
 
Avtalet överlåtes till skorstensfejarmästare Lars-Åke Karlsson som påtar sig 
samtliga de förpliktelser som åvilat Tommy Norum enligt avtalet med kom- 
munen. Därigenom äger Lars-Åke Karlsson också rätt att tillgodogöra sig 
samtliga de rättigheter som tillkommit Tommy Norum enligt avtalet. 
 
Förutsättning var att Åmåls kommun godkände partsbytet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelsen. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 108 31/2006 
 
Revidering av sotningsavtal
 
Kommunstyrelsen hade tidigare (§ 107) godkänt överlåtelse av sotningsavtal 
från skorstensfejarmästare  Tommy Norum till skorstensfejarmästare  
Lars-Åke Karlsson. 
 
Föredrogs räddningschefens förslag till revidering av sotningsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna det reviderade avtalet. 
 
______________ 
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KS § 109 
 
AU § 61 383/2005 
 
Motion angående valfrihet i barnomsorgen 
 
Christer Törnell och Harald Hårdstedt hade till kommunfullmäktige ingivit 
motion av den 6 november 2005 angående valfrihet inom barnomsorgen. 
 
I skrivelsen föreslogs att man på den allmänna valdagen 2006 genomförde en 
kommunal folkomröstning om mera valfrihet i barnomsorgen samt att kom- 
munstyrelsen tillskriver regeringen och begär att bli försökskommun för en 
utökad valfrihet i barnomsorgen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog Christer Törnell att en utredning 
genomföres inom barn- och utbildningsnämnden huruvida ”Nacka-modellen” 
kan tillämpas i Åmål. Motsvarande förslag gavs också avseende ”Höganäs- 
modellen”.  Christer Törnell föreslog att utredningen inom barn- och utbild- 
ningsnämnden skulle vara avslutad den 1 maj innevarande år. 
 
Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson yrkade avslag på förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
________________________ 
  
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Christer Törnell att  
motionen återkallas. 
 
Christer Törnell föreslog att kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och 
utbildningsnämnden att utreda om Nacka-modellen kan tillämpas i Åmål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionens återkallande meddelas till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att utreda om 
Nacka-modellen kan tillämpas i Åmål. 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson. 
 
______________
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§ 110 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförande: 
2006-02-22, Förköpsärende, Åmål Stora Bräcke, Ånimskogs församling 
2006-02-22, Förköpsärende, Åmål Ånimskogs-Byn 1:7, Ånimskogs församl 
2006-02-22, Förköpsärende, Åmål Yttre Bodane 1:51, Ånimskogs församl 
2006-03-10, Förköpsärende, Åmål Knollen 1:9, Ånimskogs församling 
 
Barn- och utbildningschefens delegationsbeslut 2005-04-11 
- angående löner enl förteckning 
2005-05-10 ang arvode 
2005-06-14 ang lön 
2005-07-05 ang lön 
2005-07-06 ang lön 
2005-07-06 ang lön 
2005-09-08 ang lön 
2005-09-08 ang lön 
2005-09-08 ang lön 
2005-11-07 ang löner 
2005-11-08 ang arvode 
2005-12-06 ang lön 
2005-12-06 ang lön 
2005-12-06 ang lön 
2005-12-06 ang lön 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-02-21 angående 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Minnesgåva 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2006-03- angående 
- avskrivning av kundfordringar  2005 (upp till 5.000 kr/gäldenär) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_______________ 
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§ 111 
 
Delgivning  av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-02-14, 
2006-02-28 och 2006-03-07. 
 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets samman- 
träden 2006-02-01 och 2006-03-01. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll 2006-01-25. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna  
 
§ 112 
 
Fyrbodals Kommunalförbunds nyhetsbrev 
 
Föredrogs nyhetsbrev från Fyrbodals Kommunalförbund avseende februari 
2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Nyhetsbrevet läggs till handlingarna. 
 
§ 113 
 
Krisberedskapsmyndighetens skrivelse
 
Föredrogs Krisberedskapsmyndighetens skrivelse ”Bidragen upphör avseende 
kommunalteknisk försörjning” från 2006-02-16. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 114 
 
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
 
Föredrogs skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting av den 3 februari 
2006. Skrivelsen avsåg enkäten ”Seniorbostäder”. 
Kommunstyrelsens beslut 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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§ 115 
 
PwC:s globala analys
 
Föredrogs Öhrlings PriceWaterhouseCoopers pressmeddelande av den 17 
januari 2006. I meddelandet presenterades den globala analysen ”Megatrender 
och konkurrens dominerar städers och kommuners framtida utveckling”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen och rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 116 
 
Rädda Barnens rapport
 
Föredrogs Rädda Barnens skrivelse av den 10 februari 2006 ”Ny rapport från 
Rädda Barnen: Lika rättigheter – likvärdig skola?”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen och rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 117 
 
Verksamhetsberättelse Miljösamverkan
 
Föredrogs verksamhetsberättelse för ”Miljösamverkan Västra Götaland 
2005”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 118 
 
Verksamhetsberättelse Regionkommittén
 
Föredrogs verksamhetsberättelse ”Svenska delegationens 10 år i 
Regionkommittén 1995-2005”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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§ 119 
 
Västra Götalandsregionens bokslutskommuniké
 
Föredrogs Västra Götalandsregionens bokslutskommuniké 2005. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 120 
 
NUTEKS:s årsbok 2006
 
Föredrogs NUTEKS:s skrivelse av den 15 februari 2006 beträffande årsbok 
2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen och årsboken läggs till handlingarna. 
 
________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


