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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13.30-16.55 
Beslutande Kurt Svensson, (c), ordförande (ej §§ 157-158) 

Sven Martinsson (c ) till kl 16.25 
Thomas Olson (fp) i st f Sven Martinsson fr kl 16.25 till kl 16.45 
Kjell Carlsson (c ) ordf §§ 157-158 
Kjell Kaså (c ) 
Ulla-Britt Johansson (c ) 
Christer Törnell (kd) 
Gustav Wennberg (s) (ej §§ 157-158)  
Ewa Arvidsson (s ) 
Bibbi Moberg (s) i st f  Birgitta Johansson (s) 
Kjell Lindstedt (s) 
Håkan Sandberg (m) 

Övriga deltagande Thomas Olson (fp), ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner till kl 16.30 
Ekonomichef Roy Björck till kl 16.45 
Personalchef Jeanette Lämmel till kl 16.15 
Kanslichef Kenneth Olander, sekr 
Projektledare Marianne Carlsson, § 121 

Utses att justera Kjell Lindstedt 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, onsdag 12 april 2006, kl 15.00 

 121-158 Sekreterare 
Kenneth Olander 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Kurt Svensson                           Kjell Carlsson, §§ 157-158 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Kjell Lindstedt 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2006-04-11 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-04-13 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-05-05 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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§ 121 
 
Lägesrapport ”Strategiskt kompetensförsörjningscentrum Säffle-Åmål 
 
Projektledare Marianne Carlsson redogjorde för utvecklingen inom  
projektet och vad detta hittills har inneburit för nyföretagande och 
arbetstillfällen. 
 
_________________ 
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KS § 122 
 
AU § 132 39/2006 
 
Verksamhetsplan 2006 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 
2006 hade behandlats i kommunstyrelsen den 7 februari 2006, KS § 57, 
varvid ärendet återremitterats till arbetsutskottet. 
 
Redovisades inför arbetsutskottet det omarbetade förslaget vilket huvud-
sakligen avsåg avsnittet om en barnvänlig kommun, vilket redigerats av 
utvecklingschefen Jan-Erik Lundin. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande  
av planen. 
 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Håkan Sandberg att han inte 
kommer att deltaga i beslutet då han ansåg att de synpunkter som framförts 
vid återremissen inte har beaktats. 
 
Thomas Olson, Christer Törnell och Kjell Kaså förde fram att ledamöternas 
mail-adresser bör framgå på kommunens hemsida liksom även i den 
kommande matrikeln. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Håkan Sandberg. 
 
__________________ 
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KS § 123 
 
AU § 133 293/2005 
 
Verksamhetsplan 2006 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde år 2006 hade behandlats i kommunstyrelsen den  
7 februari 2006, KS § 58, varvid ärendet återremitterats till arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade omarbetat planen den 22 februari 2006, 
BUN § 22. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande  
av planen. 
 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg återremiss till 
barn- och utbildningsnämnden då han ansåg att tidigare begärda rättelser av 
sakfel ej hade genomförts. 
 
Kjell Kaså och Bibbi Moberg yrkade bifall till återremissförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till barn- och utbildnings- 
nämnden. 
 
______________________
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KS § 124 
 
AU § 134  
 
Pågående och aktuella projekt mars 2006
 
Föredrogs sammanställning från utvecklingschef Jan-Erik Lundin över 
aktuella och pågående projekt och diskuterades olika delar i samman-
ställningen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanställningen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 125 
 
AU § 135  
 
Årets företagare
 
Näringslivsrådet hade nominerat förslag till Årets Företagare i Åmåls 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar utse Robert Ingvarsson, Janfire AB, 
till Årets Företagare 2005 i Åmåls kommun. 
 
________________
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KS § 126 
 
AU § 136 94/2006 
 
Fråga om försäljning av fastigheten Nornan 4 – Nybrogatan 18
 
Föredrogs skrivelse av den 13 mars 2006 från fastighetsingenjör Lennart 
Karlsson angående fastigheten Nornan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen hade sagt upp hyreskontraktet för 
fastigheten Nornan 4, Nybrogatan 18, till den 1 januari 2006. 
 
Fastigheten var en 1-familjsvilla från början av 1900-talet och i relativt  
gott skick med stor tomt gränsande till parkmark. 
 
I skrivelsen föreslog fastighetsingenjören kommunstyrelsen att fastigheten 
avyttras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten bjudes ut till försäljning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde skulle redovisas hur lokalfrågan för de 
fackliga organisationerna skall hanteras framgent. 
 
____________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade ordföranden att de fackliga 
organisationerna hade förklarat sig nöjda med föreslagna lokaler i kv. Porten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 127 
 
AU § 137 77/2006   
 
Räddningstjänstens årsredovisning till Räddningsverket och 
Länsstyrelsen 
 
Föredrogs räddningstjänstens årsredovisning av den 21 februari 2006  
ställd till Statens Räddningsverk och Länsstyrelsen enligt uppföljnings-
omgången enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 128 
 
AU § 138 36/2006   
 
SKL:s information ang kommunernas  ansvar för ensamstående 
asylsökande barn
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hade den 6 mars 2006 skickat ut 
cirkulärskrivelse angående ansvaret för ensamkommande asylsökande barn. 
 
Skrivelsen hade även gått till vård- och omsorgsnämnden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
__________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna 
 
_________________
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KS § 129 
 
AU § 139 78/2006   
 
Edsleskogs Byalags skrivelse ang förskole/fritidsverksamhet
 
Föredrogs skrivelse från Edsleskogs Byalag, vilken inkommit till 
kanslienheten den 24 februari 2006 angående förskole- och fritids- 
verksamhet i Edsleskog. 
 
Kjell Kaså redovisade hur ärendet hanterats inom barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
___________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 130 
 
AU § 140 38/2006 
 
Deltagande i projektet ”Hela Värmland/Dal växer”
 
Hushållningssällskapets framställning om medfinansiering av projektet  
”Hela Värmland/Dal växer” hade behandlats av kommunstyrelsen den 2 
februari 2006, KS § 72, varvid kommunstyrelsen beslutat återremittera 
ärendet. 
 
Föredrogs yttrande av kommunchefen Susanne Korduner av den 13 februari 
2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avstå från deltagande i projektet med hänvisning 
till kommunchefens skrivelse. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
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KS § 131 
 
AU § 159 87/2006 
 
Taxa för tillstånd brandfarlig vara 
 
Föredrogs förslag från bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 
februari 2006, BMN § 31, angående förslag till taxa för brandfarlig vara. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget  
att tillämpas från och med den 1 maj innevarande år. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Sandberg deltog inte i beslutet 
 
___________________ 
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KS § 132 
 
AU § 160 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget
 
Redovisades det aktuella arbetsmarknadsläget på lokal nivå enligt senaste 
statistiken.  
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 6,9% att jämföras med 
regionens 5,0% och rikets 5,2%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmå1 11,6% att jämföras med regionen 
7,9% och riket 8,3%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 16,6%. 
 
Befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet uppgick till +32 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_____________________
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KS § 133 
 
AU § 161 99/2006  
 
Samarbetsavtal med Kommunalförbundet Dalsland ang 
web-redaktör
 
Föredrogs förslag till samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Dalsland 
och Åmåls kommun angående uppdateringar inom web-teknik. 
 
Avtalet föreslogs gälla mellan den 23 februari 2006 till och med den 15 april 
2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att antaga avtalet. 
 
Kommunchefen skulle till kommunstyrelsens sammanträde ytterligare 
undersöka tiden för avtalets längd. 
 
Ekonomichefen skulle till kommunstyrelsens sammanträde inkomma med 
aktuellt konto att debiteras. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avtalsförslaget läggs till handlingarna.  
 
________________
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KS § 134 
 
AU § 162 96/2006   
 
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Årbols 
Skolmuseum år 2005 
 
Föredrogs verksamhetsberättelse och bokslut från Årbols Skolmuseum 
avseende år 2005. 
 
Föredrogs revisionsberättelse av den 12 januari 2006 utan anmärkningar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Handlingarna överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
_______________
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KS § 135 
 
AU § 163 60/2006   
 
Lokalt resurscentrum för Åmål – NUTEKs beslut 
 
Föredrogs beslut från NUTEK av den 27 februari 2006 angående medel till 
basfinansiering av lokalt resurscentra för kvinnor. 
 
Åmåls kommun hade ansökt om 140 000 kronor i basfinansiering och hade 
NUTEK enligt beslutet beviljat 125 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutet läggs till handlingarna. 
 
________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 136 
 
AU § 170 120/2006 
 
Årsredovisning 2005 för Åmåls kommun 
 
Ekonomichefen redovisade bokslutet för år 2005. Kommunens resultat för år 
2005 utvisade ett överskott om 862.000 kronor. Beroende på balanskravets 
behandling av realisationsvinster fanns sedan tidigare ett underskott på 
572.000 kronor vilket skulle återställas senast i 2006 års budget. 
 
Detta kunde nu regleras i bokslutet för år 2005. 
 
De verksamhetsanknutna kostnaderna inklusive avskrivningar hade ökat med 
3,1% (21,3 miljoner kronor) till totalt 712 miljoner kronor. I föregående bok- 
slut låg kostnadsökningen på 2,6%. 
 
Personalkostnaderna uppgick till 484 miljoner kronor motsvarande 69% av de 
verksamhetsanknutna kostnaderna exklusive avskrivningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med före- 
liggande förslag och framlägger avslutningen för kommunfullmäktige. 
 
__________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 137 
 
AU § 171 49/2006 
 
Förslag till sotningstaxa  
 
Kommunens sotningstaxa fastställdes senast den 31 mars 2004 och hade 
arbetsutskottet uppdragit åt räddningschefen att omarbeta taxan och inkomma 
med nytt förslag, som var mera lättläst. 
 
Föredrogs förslag i ärendet, vilket inkommit till kanslienheten den 30 mars 
2006. 
 
Taxan byggde på den överenskommelse som tidigare träffats mellan Kom-
munförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund avseende 
indexreglering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan införes  
fr o m 1 maj 2006 att gälla tills vidare med indexreglering. 
 
____________________  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 138 
 
AU § 172 36/2006 
 
Avtal avseende introduktionsinsatser 2006 för personer med uppehålls- 
tillstånd 
 
Kommunfullmäktige hade tidigare tecknat avtal med Integrationsverket 
angående mottagande av flyktingar och introduktionsinsatser. Avtalet innebar 
30 personer per år. 
 
Integrationsverket hade i skrivelse av den 16 januari 2006 efterhört möjlig- 
heten att träffa en ny överenskommelse avseende år 2006. Bakgrunden var 
den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, som 
riksdagen beslutat om den 15 november 2005. Lagen innebar att betydligt fler 
asylsökande skulle få uppehållstillstånd 2006 än tidigare år. 
 
Ärendet hade varit remitterat till vård- och omsorgsnämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 23 mars 2006. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslog därvid att kommunen kvarstår vid nu- 
varande antal, dvs ett mottagande av 30 flyktingar per år även avseende år 
2006. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag innebärande mottagande av 30 flyktingar per år. 
 
Mot beslutet reserverade sig Gustav Wennberg. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg återremiss för 
utredning av bostadssituationen och uppvaktning av arbetsförmedlingen 
för särskilt stöd till arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Gustav Wennberg föreslog att kommunen tar emot ytterligare 18 personer i 
enlighet med Integrationsverkets framställning. 
 
Christer Törnell yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat att inte  återremittera ärendet. 
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forts KS § 138 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Gustav Wennbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Mot beslutet reserverade sig Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Kjell 
Lindstedt och Bibbi Moberg. 
 
_____________________
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KS § 139 
 
AU § 173 114/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – februarirapporten 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av den 28 mars 2006 avseende 
uppföljning av ekonomi och verksamhet per februari månads utgång. 
 
Rapportens årsprognos pekade på ett budgetunderskott om 4,3 miljoner 
kronor vid årsslutet. De  största budgetunderskotten fanns under kultur- och 
servicenämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar vidare att ekonomienheten kallar berörda tjänstemän 
till arbetsutskottssammanträdet den 25 april för genomgång av resultatet. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammades situationen vid 
Kristinedal. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KS § 140 
 
AU § 174 100/2006 
 
Åmåls Stadsmusikkårs ansökan om lönebidrag 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 24 mars 2006 angående Åmåls 
Stadsmusikkårs ansökan om lönebidrag. 
 
Stadsmusikkåren hade i skrivelse av den 3 mars 2006 ansökt om 20 %ig 
finansiering av en ny lönebidragstjänst på heltid under 3 månader, perioden 
18 april-17 juni 2006. 
 
I skrivelsen föreslog ekonomichefen att kommunen  beviljar Stadsmusik-
kårens ansökan och den kommunala kostnaden uppgår till 12.600 kronor. 
Kostnaden kunde finansieras från det ordinarie anslaget för lönebidrags- 
anställningar i innevarande års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Åmåls Stadsmusikkår angående löne- 
bidrag och erforderliga 12.600 kronor anvisas från anslaget för lönebidrags- 
anställningar i 2006 års budget, verksamhet 6101. 
 
__________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-04-11 23 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 141 
 
AU § 175 115/2006 
 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs ansökan om lönebidrag 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 mars 2006 angående 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs ansökan om lönebidrag. 
 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng  hade i skrivelse av den 29 mars 2006 ansökt 
om 20 %ig finansiering av en ny lönebidragstjänst på heltid fr o m 15 april 
2006. Föreningen har för närvarande 2 lönebidragsanställningar på heltid. 
 
I skrivelsen föreslog ekonomichefen att kommunstyrelsen måtte  bevilja 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng en ny lönebidragstjänst på heltid fr o m 15 
april 2006 i enlighet med ansökan. Den kommunala kostnaden uppgick till 
35.700 kronor och kunde finansieras från det ordinarie anslaget för 
lönebidragsanställningar i innevarande års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng 
angående lönebidrag och erforderliga 35.700 kronor anvisas från anslaget för 
lönebidragsanställningar i 2006 års budget, verksamhet 6101. 
 
__________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 142 
 
AU § 176 93/2006 
 
Deltagande i ”Nya företag och entreprenörsskap i Fyrbodal” 
 
Skrivelse hade tidigare inkommit angående medfinansiering till projekt 
”Nya företag och entreprenörsskap i Fyrbodal”. Kostnadsfördelning i ärendet 
hade översänts från Lisbeth Möller, Näringsliv, Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
För Åmåls del innebar framställningen en finansiering av 49.900 kronor. 
 
Arbetsutskottet hade behandlat ärendet vid sammanträde den 21 mars 2006, 
Au § 149, och därvid remitterat ärendet till kommunchefen för yttrande. 
 
Föredrogs kommunchefens yttrande av den 28 mars 2006. I skrivelsen före- 
slog kommunchefen att Åmåls kommun deltar ännu en period och att kom- 
munens ekonomiska bidrag skulle beräknas på ”vårt gamla befolknings- 
underlag” – ca 49.900 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att deltaga i projektet i enlighet med kommun- 
chefens förslag och skulle kommunchefen återkomma med förslag till konto 
vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog ekonomichefen att halva 
kostnaden belastar verksamhet 102 och resterande hälften verksamhet 211. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med den finansiering som föreslagits av 
ekonomichefen. 
 
_____________________ 
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KS § 143 
 
AU § 178 111/2006 
 
Deltagande i projektet  ”Vänerrike” 
 
Utvecklingschefen Jan-Erik Lundin redogjorde för projektet ”Vänerrike” 
 
Det övergripande målet med projektet var att utveckla rese- och turistnäringen 
i regionen till en viktig strategisk motor i näringslivet genom förbättringar av 
anläggningar, samverkan, affärs, kompetens och marknadsutveckling. 
 
Projektet skulle pågå från 1 januari 2006 t o m 31 december 2007. 
 
Den totala kostnaden för projektet var 6.473.333 kronor och hade från EU 
Mål 2 ansökts om 2.517.333 kronor samt från Västra Götalandsregionen 
800.000 kronor. 
 
Åmåls kommuns insats var 2.720.000 kronor och redovisade utvecklings- 
chefen hur denna finansiering var tänkt att ske. 
 
Föredrogs beslut från Västra Götalandsregionen, vilket inkommit till 
kanslienheten den 29 mars 2006 där man bidrager med 800.000 kronor under 
förutsättning att villkoren i projektet uppfylles och att övriga finansiärer 
deltager enligt plan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att deltaga i projektet i enlighet med utvecklings- 
chefens förslag. 
 
_______________________ 
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg återremiss för 
utredning och beskrivning av de konkreta investeringar som skall utföras 
genom projektet. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg  att kultur- 
och servicenämnden skall svara för projektet och att vid nästa kommun-
styrelse göres en redovisning av vilka investeringar projektet omfattar. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat att inte återremittera ärendet 
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Ordföranden ställde proposition på Kurt Svenssons tilläggsförslag och 
konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med det tillägg som föreslagits av 
Kurt Svensson. 
 
_______________ 
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KS § 144 
 
AU § 179 406/2005 
 
Ändring av detaljplan för Höganäs – återkallande 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den  6 december 2005, KS § 378, 
uppdragit åt bygg- och miljönämnden att komplettera den befintliga detalj- 
planen för Höganäs. 
 
Syftet var att möjliggöra uppförande av hotellbyggnad/spa-anläggning vid 
Höganäs. 
 
Ordföranden redogjorde ytterligare för ärendet och de komplikationer som 
detta innebär inför exploateringen. Frågan hade diskuterats vid senaste plan- 
beredningen och ansåg man då att ändringsuppdraget bör återkallas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar återkalla sitt uppdrag av den 6 december 2005 till 
bygg- och miljönämnden om komplettering av den befintliga detaljplanen för  
Höganäs. 
 
______________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 145 
POU § 44 1/2006, 145/2005 
 
Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun 
 
Arbetsmiljöverket inspekterade i maj 2005 arbetsgivare med personal som kör 
bil i tjänsten. Åmåls kommun var en av de arbetsgivare som inspekterades. 
Inspektionen resulterade i att Arbetsmiljöverket framförde krav på åtgärder 
från Åmåls kommun för att uppfylla arbetsmiljölagens intentioner avseende 
en bra arbetsmiljö i trafiken. Kraven omfattade riskbedömning och åtgärder, 
kunskaper och trafiksäkerhetspolicy. Åmåls kommun har gett förslag till 
åtgärder i ärendet. Arbetsmiljöverket har godkänt kommunens förslag till 
åtgärder samt avslutat ärendet.  
 
En av de åtgärder som har vidtagits i ärendet är upprättande av förslag 060101 
”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun”. Förslaget har varit remitterat till 
säkerhetsskyddschef Mats Johansson, enhetschef/ekonom Åke Andersson, 
miljöingenjör Lars-Anders Sjögren, Kommunals huvudskyddsombud Barbro 
Jonsson och SKTFs huvudskyddsombud Roger Carlson för yttrande. 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 
060201 § 28, varvid beslöts att uppdra åt Mats Johansson och Lars-Anders 
Sjögren att revidera förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun” 
utifrån inkomna yttranden i ärendet, varvid även Arbetsmiljöverkets och 
Vägverkets synpunkter i ärendet skulle beaktas.  
 
Personalchefen redogör för det reviderade förslaget till ”Trafiksäkerhets-
policy för Åmåls kommun”. 
 
Bibbi Moberg föreslår att förvaltningschef Roger Westman vid barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att lärare – såsom 
förebild för eleverna – alltid använder cykelhjälm när de cyklar i tjänsten.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ”Trafiksäkerhets-
policy för Åmåls kommun” att gälla fr o m 060501. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt förvaltningschef 
Roger Westman vid barn- och utbildningsförvaltningen att säkerställa att 
lärare – såsom förebild för eleverna – alltid använder cykelhjälm när de cyklar 
i tjänsten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson och Kjell 
Lindstedt återremiss till personal- och organisationsutskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till personal- och organisationsutskottet. 
 
____________________ 
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KS § 146 
 
POU § 45 124/2006 
 
Åmåls kommuns övergripande policy om sexuella trakasserier 
 
Personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår 
följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 1996 utarbetat  
”Åmåls kommuns övergripande policy om sexuella trakasserier”, som ingår 
som en bilaga till ”Personal- och arbetsmiljöpolicyn för Åmåls kommun”.  
PA-gruppen har gjort en översyn av policyn och kompletterat den med ett 
avsnitt om att almanackor, bilder m m av pornografisk karaktär inte får finnas 
på anslagstavlor eller motsvarande på kommunens arbetsplatser.  
 
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 sexuella trakasserier”  
att gälla fr o m 060501. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
______________________
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§ 147 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-03-16, Förköpsärende, Åmål Gälbgjutaren 8 
2006-03-21, Förköpsärende, Åmål Haserås 2:2, Mo församling 
2006-03-21, Förköpsärende, Åmål Ämnebyn 1:42, Åmåls församling 
2006-03-21, Förköpsärende, Åmål Knyttkärr 2:35, Åmåls församling 
2006-04-03, Förköpsärende, Åmål Västra Bodane 1:9, Fröskogs-Edslesk förs 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-03-29 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Ledighet utan lön vid fackliga studier 
- Lön 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
§ 148 
 
Delgivning av utskottsprotokoll 
 
Föredrogs  protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-03-21, 
2006-03-28 och 2006-04-04. 
 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets samman- 
träde 2006-04-04. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll 2006-02-22. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna.   
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§ 149 22/2005 
 
Delbeslut – utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utveck- 
lingsfonden (ERDF), projekt Strategiskt kompetensförsörjningscentra – 
Säffle, Åmål. 
 
Föredrogs delbeslut av den 21 mars 2006 från länsstyrelsen Örebro län 
angående rubr. Enligt beslutet utbetalades 380.980 till projektet med 
hänvisning till den rekvisition som ingivits. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Meddelandet läggs till handlingarna 
 
§ 150 
 
Information från Linnégruppen Västra Götaland 
 
Föredrogs information från Linnégruppen Västra Götaland vilken inkommit 
till kanslienheten den 23 mars 2006. År 2007 är det 300 år sedan Carl von 
Linné föddes och planerades olika aktiviteter i anledning av detta, med  
huvudinriktning mot turismen samt skolorna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 151 
 
Populärversion av Nuteks årsredovisning 
 
Föredrogs skrivelse av den 16 mars 2006 tillsammans med en populärversion    
av årsredovisning avseende verksamheten  2005 för Nutek. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 152 
 
Regionutveckling i Västra Götaland 
 
Föredrogs skrivelse från Västra Götalandsregionen av den 3 mars 2006 
tillsammans med en skrift som redovisade de viktigaste satsningarna som 
kommer att ske enl budget 2006 för Regionutvecklingsnämnden. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 153 
 
SKL:s rapport ”Närvård i Sverige 2005” 
 
Föredrogs skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting av den 27 mars 
2006 tillsammans med rapporten ”Närvård i Sverige 2005” I rapporten ana- 
lyseras olika perspektiv på närvård. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
§ 154 
 
Energimyndighetens årsrapport ”Energimarknadsinspektionen 2005” 
 
Föredrogs skrivelse från Energimyndigheten, vilken inkommit till kansli- 
enheten den 31 mars 2006, tillsammans med årsrapport 2005, som beskriver 
verksamheten under året. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsrapporten läggs till handlingarna. 
 
 
Ajournering  
 
Sammanträdet ajournerades under tiden 16.30 – 16.45 
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KS § 155 
 
AU § 177 106/2006 
 
Faktura från Håkan Sandberg i Åmål AB – utredningsarbete Höganäs 
 
Arbetsutskottet hade tidigare anlitat Håkan Sandberg i Åmål AB angående 
utredning i anslutning till exploateringen av Höganäs. 
 
Faktura hade inkommit från företaget av den 22 mars 2006, vilken slutade på 
13.625 kronor. Ärendet hade behandlats vid sammanträde den 28 mars 2006 
och meddelade ordföranden vid sammanträdet att han kontaktat Skanska i 
ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att betala fakturan. Erforderliga medel – 10.900 
kronor, exklusive moms, utbetalas och återkräves från Skanska. 
 
______________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid handläggningen av detta ärendet var Håkan Sandberg ej närvarande. 
 
___________________ 
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KS § 156 
 
AU § 156 33/2006   
 
Ändring av förbundsordningen inom Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
De valda revisorerna hade uppmärksammat kommande lagändring vid 
årsskiftet 1 januari 2007 beträffande revisorsval. 
 
Kommunalförbundets revisorer föreslog 2006-01-11 ny lydelse av 
förbundsordningen, fösta stycket § 7: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive kommunfullmäktige  
i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Uddevalla och Strömstad utser vardera en 
revisor. Revisorerna utser bland sig ordförande och vice ordförande.” 
 
Kommunalförbundets direktion hade behandlat ärendet och föreslog den 2 
mars 2006 att förbundsordningen ändras att träda i kraft den 1 januari 2007 
och att första stycket i § 7 får följande lydelse: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer och fem revisorsersättare. 
Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och 
Färgelanda utser vardera en revisor och ersättare för denne. Vänersborgs 
kommun skall vara sammankallande.” 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg i ärendet och ställde 
proposition på de båda förslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka direktionens 
förslag med undantag av vad direktionen föreslår om revisorsersättare. 
 
Revisorsersättare är inte tillåtna enligt den aktuella ändringen av 
kommunallagen. 
 
__________________ 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från närvaro. 
 
_______________________ 
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KS § 157 
 
AU § 157 33/2006   
 
Reglemente för revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
Revisorerna hade utarbetat förslag till revisionsreglemente och  
den 11 januari 2006 överlämnat detsamma till medlemsombudens 
fullmäktigeförsamlingar. 
 
Direktionen inom kommunalförbundet hade, på eget initiativ, haft följande 
synpunkter i ärendet: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog Kjell Kaså att revisionsreglementet 
får följande lydelse i aktuella paragrafer: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg, dels Kjell Kasås förslag  och 
dels revisorernas förslag och ställdes proposition på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade därvid att arbetsutskottet förordar Kjell Kasås 
förslag.  
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forts AU § 157 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka revisorernas 
förslag till revisionsreglemente med undantag av §§ 2, 4 och 8 vilka föreslås 
få följande lydelse i enlighet med Kjell Kasås förslag: 
 
”§ 2    Av Vänersborgs utsedd revisor fungerar som ordförande och samman-     
           kallande. 
 
§ 4      Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när  
           kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 
 
§ 8      Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för  
           förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodes- 
           reglemente.”     
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg,  
ej närvarande. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Ewa Arvidsson. 
 
_____________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kjell Kaså bifall till arbets- 
utskottets förslag med tillägg att tillstyrkan avser timersättningen för arvodena 
men inte fast årsarvode. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med det tillägg som föreslagits av Kjell 
Kaså. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, 
ej närvarande. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från att närvara. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Carlsson. 
__________________________ 
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KS § 158 
 
AU § 158 33/2006   
 
Arvoden för revisorerna  Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
Revisorerna föreslog den 11 januari 2006 att för år 2005 föreslogs ett 
helårsarvode om 3 750 kronor och för 2006 föreslogs ett arvode med  
15 000 kronor. Sammanträdesarvode föreslogs utgå med 900 kronor  
per sammanträde. 
 
Direktionen inom kommunalförbundet hade, på eget initiativ inkommit med 
synpunkter, vilka innebar, med hänvisning till direktionens inställning till 
revisionsreglemente att revisorernas arvoden skulle följa kommunalför-
bundets riktlinjer för förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns 
arvodesreglemente.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog Christer Törnell att kommun-
styrelsen hos kommunfullmäktige tillstyrker att revisorernas arvoden  
följer kommunalförbundets riktlinjer för förtroendeuppdrag, vilka följer 
Uddevalla kommuns arvodesreglemente. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg: dels revisorernas förslag och 
dels Christer Tönells förslag och ställdes proposition på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade därvid att arbetsutskottet beslutat i enlighet  
med Christer Törnells förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att i denna del beslut att 
revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för förtroende-
uppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodesreglemente. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, ej 
närvarande. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Ewa Arvidsson. 
 
_____________ 
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Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

 
forts KS § 158 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Christer Törnell bifall till arbets- 
utskottets förslag med tillägg att tillstyrkan avser timersättningen för arvodena 
men inte fast årsarvode. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med det tillägg som föreslagits av Christer 
Törnell. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i 
kommunalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, 
ej närvarande. 
 
Vid behandlingen av ärendet avstod Håkan Sandberg från att närvara. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Carlsson. 
 
___________________ 


