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KS § 160 
 
AU § 187 133/2006 
 
Försäljning av fastigheten Mörten 2 
 
Föredrogs skrivelse från fastighetsingenjör Lennart Karlsson av den 12 april 
2006 angående fastigheten Mörten 2. 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB hade hos kommunstyrelsen efterhört möj- 
lighet att uppföra bostäder i centrala delen av Åmål och hade kommun- 
styrelsen uppdragit åt bygg- och miljönämnden att inkomma med förslag i 
ärendet. 
 
Efter diskussion föreslogs fastigheten Mörten 2 som lämplig nybyggnation av 
bostäder. 
 
Planavdelningen hade på uppdrag av bygg- och miljönämnden  utarbetat för- 
slag till detaljplan. 
 
Under förutsättning av att den föreslagna planändringen vinner laga kraft 
föreslog fastighetsingenjör Lennart Karlsson att kommunstyrelsen tillmötes- 
går framställan från Åmåls Kommunfastigheter AB att få förvärva Mörten 2 
i enlighet med upprättat köpeavtal. Den föreslagna köpeskillingen – 165.000 
kronor – var kommunens bokförda värde på fastigheten. 
 
Genomgicks förslag till köpeavtal i ärendet daterat den 10 april 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka försäljning i 
enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Carlsson och Ulla-Britt Johansson. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-05-09 3 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 161 
 
AU § 188 110/2006 
 
Kommunal trafikövervakning och avgifter 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 16 mars 2006, KSN § 25, angående kommunal trafikövervakning. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet beslutat att gå fram till kommunfullmäk- 
tige med förslag om införande av kommunal trafikövervakning i Åmåls 
kommun fr o m den  1 juni 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen själv  
fr o m den  1 juni 2006 skall svara för parkeringsövervakningen i enlighet 
med vad som föreskrivs i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver- 
vakning. Kultur- och servicenämnden svarar för verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att övervakningen skall avse hela Åmåls 
kommun och inriktas på de områden där behov finns. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande felparkeringsavgifter för  
Åmåls kommun: 
 
500 kronor vid överträdelse av: 
 
- lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för rörelse- 
  hindrad med särskilt parkeringstillstånd 
- lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna fordon 
  som beivras genom lagen om felparkeringsavgift 
- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna eller 
  parkera fordon på busshållplats 
 
300 kronor vid överträdelser av: 
 
- lokal trafikföreskrift där fordonet varit parkerat längre än tillåtet 
- övriga trafikföreskrifter som beivras genom lagen om felparkeringsavgift. 
 
Kultur- och servicenämnden skall informera allmänheten om beslutet. 
 
___________________ 
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forts  KS § 161 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med komplettering i beslutet: 
 
”att minst en parkeringsvakt på deltid behövs för övervakningen”. 
 
 ________________
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KS § 162 
 
AU § 189 130/2006 
 
Åmåls Kommunfastigheter AB bokslut för år 2005 
 
Föredrogs årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB för tiden 
1 januari 2005 – 31 december 2005. 
 
Av verksamhetsberättelsen framgick genomförda ombyggnads- och reno- 
veringsåtgärder samt vidare tillbyggnad av industrilokaler. Bolaget hade 
beslutat påbörja byggnation av ett LSS-boende inom kv. Esplanaden. 
 
Underhållsinsatser hade genomförts under verksamhetsåret av såväl lokal- 
fastigheter som bostadsfastigheter för att standard och kvalitet ej skulle tillåtas 
bli eftersatta. Vissa lokalanpassningar åt hyresgäster hade kostnadsbokförts 
inom det utvidgade reparationsbegreppet varför underhållskostnaderna hade 
ökat i förhållande till föregående år. 
 
Under året hade antalet vakanta lägenheter varit på en låg nivå och hade ej 
varit ett ekonomiskt problem för företaget. Annars fortsätter planeringen in- 
för nybyggnation av bostäder i centralt läge i Åmål, kvarteret Mörten 2. 
 
Resultatet hade fastställts till 394.768 kronor.  
 
Den auktoriserade revisorn hade i berättelse av den 7 mars 2006 tillstyrkt 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, vilket 
också beviljats på bolagsstämman. 
 
Granskningsrapport hade ingivits den 7 mars 2006 från lekmannarevisorerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 163 
 
AU § 190 33/2006   
 
Årsanslag för revisionen inom Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Inom Fyrbodals Kommunalförbund hade medlemskommunernas full- 
mäktigeförsamlingar utsett revisorer för granskning av direktionen. 
 
Revisorerna hade den 19 januari 2006 tillskrivit medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar angående revisionsanslag. Något sådant fanns 
inte budgeterat inom kommunalförbundet. 
 
Revisorerna föreslog 30.000 kronor för 2005 års granskning samt 160.000 
kronor för 2006 års granskning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget för 
revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när kommunalförbundets 
budget fastställs av direktionen. 
 
Vid handläggningen av detta ärende var kommunens representanter i kom- 
munalförbundets direktion, Kurt Svensson och Gustav Wennberg, ej när- 
varande. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Ewa Arvidsson. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Christer Törnell att ärendet 
remitteras till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Håkan Sandberg yrkade bifall till Christer Törnells förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till kommunfullmäktiges 
presidium enligt Christer Törnells förslag. 
 
____________________
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KS § 164 
 
AU § 191  
  
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade aktuella arbetsmarknads- 
läget på lokal nivå enligt senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för  Åmåls kommun 6,7% att jämföras med 
regionen 4,7% och riket 4,8%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,2% att jämföras med regionen 
7,6% och riket 8,0%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 16,0%. 
 
Befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet uppgick till +25 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______________________   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 165 
 
AU § 192 46/2005 
 
Regeringens beslut angående LSS-utjämningen. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde den 6 december 2005, KS § 370, 
att tillskriva regeringen i anledning av ändring av LSS-utjämningsprincipen 
inför år 2006. 
 
Regeringen hade behandlat skrivelsen den 6 april 2006 och hade regeringen 
beslutat att avslå framställningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Regeringsbeslutet läggs till handlingarna 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________
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KS § 166 
 
AU § 193 74/2006 
 
Säkerhetsproblem vid tågmöte i Tösse 
 
Kommunen hade i skrivelse av den 21 februari 2006 till Banverket, 
Borlänge, påtalat säkerhetsproblem vid Tösse vid 8-tiden på morgonen 
i samband med att skolbarn passerade järnvägen då ett tågmöte sker. 
 
Föredrogs svarsskrivelse från Banverket av den 22 mars 2006 enligt 
vilken skrivelse olägenheterna uppstått på grund av två extratåg som till- 
fälligtvis framförts på den aktuella sträckan. Dessa transporter har avslutats 
den 3 mars 2006 och i den tidtabell som börjar gälla från mitten av juni finns 
det inte heller några tågmöten inplanerade i Tösse. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Banverkets skrivelse läggs till handlingarna. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 167 
 
AU § 194 108/2006 
 
Västtrafik AB:s trafikförsörjningsplan 2006 /2007 
 
Västtrafik AB hade genom sin styrelse fastställt trafikförsörjningsplanen 
den 24 februari 2006 och hade planen överlämnats till kommunen för 
kännedom. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Planen läggs till handlingarna. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 168 
 
AU § 195 129/2006 
 
Övervakningskamera vid Åmålstravet – remiss 
 
Dalslands Travsällskap, Åmål, hade hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till 
övervakningskamera vid travbanan. Syftet var att motverka rånrisk. 
 
Ärendet hade remitterats till kommunen för yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker travsällskapets framställning. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid handläggningen av detta ärende deltog ej Kurt Svensson. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Gustav Wennberg. 
 
______________________
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KS § 169 
 
AU § 196 46/2006 
 
Föreningen Fattiga Riddares ansökan om verksamhetsbidrag 
 
Föredrogs skrivelse av den 4 april 2006 från Föreningen Fattiga Riddare, 
Karlstad. 
 
Verksamheten var inriktad på att bidra med hjälp till självhjälp, dvs att stötta 
medlemmar i deras vilja att få rätsida på ekonomin. Dålig ekonomi kunde här- 
röra från olika skäl såsom skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom och konkurser  
m m. 
 
Enligt skrivelsen hade föreningen medlemmar i samtliga kommuner i 
Värmland och ansåg det viktigt att kunna ordna aktiviteter på samtliga orter  
där föreningen var representerad. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen avslår framställningen då denna avser Värmlands-
kommuner. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
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KS § 170 
 
AU § 214 137/2006 
 
Årsredovisning avseende år 2005 för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland 
 
Föredrogs årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland avseende 
perioden 1 april 2005 – 31 december 2005. 
 
Intäkterna var bidrag från huvudmännen och uppgick sammanlagt till 1,5 mil- 
joner kronor under perioden. Kostnaderna var 63.859:62 varför rörelseresul- 
tatet för perioden innebar 1.436.140:38. 
 
Revisorerna hade inlämnat rapport av den 3 april 2006 med förslag att sam- 
ordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för perioden samt att års-
redovisningen godkännes. 
 
Föredrogs vidare revisionsrapport daterad den 10 februari 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings- 
förbundets årsredovisning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet vad avser 
Åmåls del. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kommunen 
inte beviljar ansvarsfrihet. 
 
Kurt Svensson med instämmande av Inga Engström föreslog ansvarsfrihet. 
 
Ordföranden ställde proposition av de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att ansvarsfrihet be- 
viljas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 171 
 
AU § 215 191/2003 
 
Finansiering av projektet ”Affärsbaserad samverkan” 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2003, KS § 193, beslöt 
kommunstyrelsen att Åmåls kommun deltar i projektet ”Affärsbaserad sam- 
verkan” som drives genom IUC Wermland. Deltagandet avsåg år 2004. 
Avgiften för Åmåls kommun för deltagandet var 44.000 kronor. 
 
Vid sammanträde den 12 april 2005 beslöt kommunstyrelsen, KS § 114, 
att godkänna slutrapporten från projektet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att betala den aktuella avgiften om 44.000 kronor. 
Finansiering behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslogs följande finansiering: 
 
22.000 kronor belastar Ansvar 211, verksamhet 211, samt  
22.000 kronor belastar Ansvar 2, verksamhet 1021. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt med den finansiering som föreslagits vid 
kommunstyrelsen. 
 
________________________
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KS § 172 
 
AU § 231 150/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – 1:a kvartalet 2006. 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av den 26 april 2006 angående 
uppföljning av ekonomi och verksamhet vid 1:a kvartalets utgång innevarande 
år. 
 
Beträffande verksamheterna redovisades ett prognostiserat  underskott på 1,1 
miljoner kronor vilket var en förbättring med 3,2 miljoner kronor sedan före- 
gående prognos. De största budgetunderskotten fanns inom kultur- och ser-
vicenämnden med 2,6 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden 
med 0,7 miljoner kronor. Det största prognostiserade överskottet redovisades 
inom vård- och omsorgsnämnden med 2,2 miljoner kronor. 
 
För finansförvaltningen var det prognostiserade underskottet 0,5 miljoner 
kronor och var således det totala beräknade budgetunderskottet för året 
1,6 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde konstaterade Håkan Sandberg att drift- 
budgeten innehåller ett ospecificerat sparkrav om 1.370.000 kronor och 
önskade att en redogörelse sker vid fullmäktiges junisammanträde över 
hur nämnderna hanterar kravet. Christer Törnell instämde i detta önskemål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag samt att en redogörelse kan ske vid juni- 
sammanträdet. 
 
_________________ 
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KS § 173 
 
POU § 56 1/2006, 145/2005 
 
Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat rubricerade ärende vid 
sammanträde 060404 § 44. Utskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen  
att föreslå kommunfullmäktige att dels fastställa ”Trafiksäkerhetspolicy för 
Åmåls kommun” att gälla fr o m 060501 och dels 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. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 060411 § 145, 
varvid beslöts om återremiss till personal- och organisationsutskottet. 
 
Säkerhetsskyddschefen har utifrån de synpunkter som framfördes vid 
kommunstyrelsens sammanträde reviderat förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy 
för Åmåls kommun”. Förslaget föredrages. 
 
Personal- och organisationsutskottets beslut 
 
Utskottet uppdrar åt personalchefen att enligt givna direktiv komplettera  
det reviderade förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun” med  
hur policyn skall följas upp. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
förslaget till ”Trafiksäkerhetspolicy för Åmåls kommun” att gälla fr o m 
060601. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde personalchefen för 
bakgrunden till att policyn måste tas fram. 
 
Håkan Sandberg meddelade att han inte kommer att deltaga i dagens beslut. 
 
Kjell Kaså och Gustav Wennberg yrkade bifall till personal- och organisa- 
tionsutskottets förslag. 
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forts KS § 173 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till personal- och organisationsutskottets förslag 
med ändring av stycket ”Resor med egen bil i tjänsten”. Han föreslog rubriken 
”Resor i tjänsten”.  Han föreslog att stycket får följande lydelse: 
”Kommunens bilar ska användas i första hand”. 
 
Inga Engström yrkade bifall till personal- och organisationsutskottets förslag 
med ändring av stycket ”Våra anställda ska”. Hon föreslog att meningen 
”Vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten” skall utgå. 
 
Ordföranden tog upp arbetsutskottets förslag och Kurt Svenssons förslag och 
konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt Kurt Svenssons förslag. 
 
I beslutet deltar ej Håkan Sandberg. 
 
_____________________ 
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KS § 174 
 
POU § 57 59/2006 
 
Intentionsavtal om gemensamt PA/löne-system i Dalsland 2009 
 
Kommuncheferna och personalcheferna i Dalsland har vid möte 051209   
diskuterat ett gemensam PA/löne-system. Diskussionen resulterade i ett 
uppdrag från kommuncheferna till personalcheferna att driva processen  
med målsättning att ett nytt PA/löne-system skall vara implementerat 2009.  
 
Med hänvisning till ovanstående har personalsekreterare Staffan Gunnarsson  
i Melleruds kommun – på uppdrag av personalcheferna – i ett internt 
arbetsmaterial daterat 060104 utarbetat ett förslag till intentionsavtal om 
gemensamt PA/löne-system i Dalsland 2009 mellan Bengtsfors, Dals-Eds, 
Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner. 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 
060201 § 29, varvid beslöts att uppdra åt personalchefen att informera 
kommunstyrelsens arbetsutskott i ärendet. Denna information ägde rum 
060228. 
 
Personalcheferna i Dalsland har vid möte 060412 fortsatt diskussionerna i 
ärendet samt gjort en avstämning var ärendet ligger i respektive kommun, 
varvid konstaterades att ärendet skulle behandlas av de förtroendevalda under 
våren.  
 
Vice ordföranden initierar en diskussion om de kostnader som är förenade 
med upphandlingen och implementeringen av ett nytt PA/löne-system.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att underteckna intentionsavtalet 
om gemensamt PA/löne-system i Dalsland 2009. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde personalchefen för ärendet. 
 
För vidarehanteringen  krävdes att kommunen för vardera av åren 2007, 2008 
och 2009 anvisar 100.000 kronor till en projektledare som skall svara för den 
gemensamma upphandlingen. 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-05-09 19 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

forts KS § 174 
 
Håkan Sandberg påpekade osäkerheterna runt Kommunalförbundet Dalsland 
och föreslog att ärendet återremitteras till personal- och organisationsutskottet 
att bearbeta sakfrågorna men inte intentionsavtalet. Han föreslog att kommun- 
styrelsen utreder organisationsfrågorna. 
 
Kurt Svensson anslöt sig i princip till Håkan Sandbergs synpunkter men ville 
ta upp en separat diskussion längre fram om vilken organisationsform  inom 
Dalsland som ärendet skall sortera under. 
 
Gustav Wennberg och Christer Törnell yrkade bifall till Håkan Sandbergs 
förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och  konstaterade 
därvid att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Håkan 
Sandbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt personalchefen att arbeta vidare. 
 
_____________________________ 
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§ 175 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-04-12, Förköpsärende, Åmåls-Nygård 1:39 och 1:65 
2006-04-12, Förköpsärende, Åmål Stora Berga 1:103, Åmåls församling 
2006-04-13, Förköpsärende, Åmål Lindheden 1:6, Edsleskogs församling 
2006-04-20, Förköpsäende, Åmål Persbyn 1:33, Mo församling 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-04-25 
- Minnesgåva 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2005-04-27 angående 
- bidrag till lönebidragsanställningar till föreningar och organisationer. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
§ 176 
 
Delgivning av utskottsprotokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2006-04-05, 
2006-04-18, 2006-04-24, 2006-04-25 och 2006-05-02. 
 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 
2006-05-03. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2006-03-29. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till  handlingarna. 
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§ 177 327/2005 
 
Krisberedskapsmyndighetens skrivelse ”Ersättning för beredskaps- 
förberedelser 
 
Föredrogs skrivelse från Krisberedskapsmyndigheten av den 31 mars 
2006 angående förändringar i den statliga ersättningen till kommunerna 
för beredskapsförberedelser. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 178 
 
Protokoll från Vänerns Vattenvårdsförbunds ordinarie föreningsstämma 
 
Föredrogs protokoll från Vänerns Vattenvårdsförbunds ordinarie förenings- 
stämma som hållits den 23 mars 2006 i Lidköping. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde rapporterade Kjell Carlsson från 
stämman, där han deltagit som kommunens representant.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet och informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 179 
 
Fyrbodalsinstitutets arbetsrapport ”Engagerad, envis och ensam” 
 
Föredrogs skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland av den 5 april 
2006 tillsammans med Fyrbodalsinstitutets rapport ”Engagerad, envis och 
ensam – om en kollegial lärandecirkel med samordnare av alkohol- och 
drogförebyggande arbete”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 180 
 
Luftfartsstyrelsens publikation ”Flygets utveckling 2005” 
 
Föredrogs skrivelse från Luftfartsstyrelsen, daterad Norrköping i april 2006, 
tillsammans med publikationen ”Flygets utveckling 2005” 
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forts § 180 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 181 
 
Regeringskansliets publikation ”Sveriges handlingsprogram för tillväxt 
och sysselsättning 2005 – 2008. 
 
Föredrogs skrivelse från Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och 
Landsting av den 9 april 2006 tillsammans med publikationen ”Sveriges 
handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – EU:s tillväxtstrategi”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 182 
 
Västra Götalandsregionens vision ”Kulturpolitik för Västra Götaland” 
 
Föredrogs skrivelse från Västra Götalandsregionen av den 3 april 2006 
tillsammans med Vision – Kulturpolitik för Västra Götaland. Den var fram- 
tagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom 
de fyra kommunförbunden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 183 
 
Barnombudsmannens årsrapport 2006 ”Röster som räknas” 
 
Föredrogs skrivelse från Barnombudsmannen av den 4 april 2006 tillsammans 
med rapporten ”Röster som räknas” om barns och ungas rätt till delaktighet 
 och inflytande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen och rapporten läggs till handlingarna 
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§ 184 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens i Dalslands beställarbokslut 2005 
 
Föredrogs skrivelse från Västra Götalandsregionen av den 11 april 2006 
tillsammans med Beställarbokslut för år 2005 som sammanfattar nämndens 
arbete och resultat för året som gått. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen lägg till handlingarna. 
 
§ 185 
 
Årsredovisningar 2005 
 
Föredrogs följande årsredovisningar avseende verksamheten under år 2005. 
- Västra Götalandsregionen 
- Länsstyrelsen Västra Götalands län 
- Förenade Kommunföretag AB 
- Sveriges Kommuner  och Landsting 
- Samhall 
- Apoteket 
- E.on Sverige 
- Vattenfall 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningarna läggs till handlingarna. 
 
_________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 


