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KS § 222 
 
AU § 288 
 
Redovisning av det aktuella arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella arbetsmarknads- 
läget på lokal nivå enligt senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 7,5% att jämföras med 
regionen 4,2% och riket 4,2%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 12,0% att jämföras med regionen 
7,6% och riket 7,4%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 17,6%. 
 
Befolkningsutvecklingen sedan årsskiftet uppgick till +42 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 223 
 
AU § 299 173/2006 
 
Motion ang Systembolagets placering 
 
Tina Carlson (v) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 18 maj  
2006 angående Systembolagets placering. 
 
I motionen föreslogs att Systembolaget flyttas ut till Fågelmyren. Motive-
ringen var att ett köpcentra redan idag har etablerats inom området samt att 
bristen på parkeringsplatser i ICA/Domus-området kommer att förvärras om 
Systembolaget placeras i dess närhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte kan besluta om var de olika 
butikerna skall ha sina lokaler. Konstaterandet överlämnas till kommunfull-
mäktige såsom svar på motionen. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 224 
 
AU § 300 184/2006   
 
Barn- och utbildningsnämndens framställning ang ombudgetering inom 
investeringsbudgeten 
 
Barn- och utbildningsnämnden hade vid sammanträde den 24 maj 2006,  
BuN § 87, beslutat tillskriva kommunfullmäktige angående ombudgetering 
inom investeringsbudgeten i innevarnade års stat. 
 
Investeringsbehov avseende en ny förskolavdelning uppgick till 50 000 
kronor och hade nämnden vid sammanträdet beslutat göra framställning om 
ombudgetering enligt redovisat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens framställning. 
 
_____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 225 
 
AU § 301 189/206   
 
Ombudgetering inom vård- och omsorgsnämndens driftbudget 
 
Inom vård- och omsorgsnämndens LSS-enhet fanns budgeterade medel för 
tjänst som gruppledare för gruppbostäderna Schölinsgatan, Olofsgatan, Västra 
Åsen och Bergängsvägen. 
 
Man önskade göra omföring från personalkontot för gruppledare till 
personalkontot för enhetshandläggare.  
 
Ur kommunfullmäktiges synpunkt innebar förslaget att medel överföres från 
verksamhet 5121 till verksamhet 5122 och avviker från den budget 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade vid sammanträde den 11 maj 2006,  
Von § 47, föreslagit kommunfullmäktige att överföra 368 000 kronor i 
enlighet med bifogat förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka 
ombudgetering i enlighet med framställningen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 226 
 
AU § 302 175/2006 
 
Fyrbodals Kommunalförbund – förslag till verksamhetsplan och  
budget för år 2007 
 
Föredrogs skrivelse av den 17 maj 2006 från Fyrbodals Kommunalförbund 
angående verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 
 
Genomgicks de upprättade förslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslag till 
verksamhetsplan och budget avseende år 2007. 
 
____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 227 
 
AU § 303 179/2006   
 
Årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Dalsland 
 
Föredrogs årsredovisning avseende år 2005 för Kommunalförbundet 
Dalsland. 
 
Föredrogs vidare revisionsberättelse i ärendet av den 23 maj 2006, enligt 
vilken berättelse föreslogs att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet behandlas direkt vid kommunstyrelsen. 
 
Frågan om ansvarsfrihet behandlas direkt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka god- 
kännande av årsredovisningen. 
 
____________________
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KS § 228 
 
AU § 304 280/2005 
 
Markförsäljning inom Höganäs till Skanska Mark och Exploatering 
Bygg AB
 
Föredrogs förslag till köpeavtal av den 2 juni 2006, enligt vilket avtal Åmåls 
kommun försäljer cirka 47 852 m2 inom fastigheten Höganäs 1:1 till Skanska 
Mark och Exploatering Bygg AB. 
 
Köpeskillingen föreslogs till 550 000 kronor och köparen betalar kostnad för 
fastighetsbildning samt erforderliga lagfartskostnader. 
 
Kommunfullmäktige hade tidigare antagit exploateringsavtal för området (den 
29 mars 2006, KF § 57) och villkorades detta köpeavtal dels av det redovisade  
försäljningskravet för etapp I i exploateringsavtalet samt dels a kravet på att 
exploateringen påbörjas inom 12 månader. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet. 
 
____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 229 
 
AU § 305 233/2004 
 
Motion ang allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun
 
Stellan Andersson (c ) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 8 juni 
2004 angående tillägg till lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
I motionen föreslogs att kommunfullmäktige ger kultur- och servicenämnden i 
uppdrag att ta fram underlag för beslut att utöka det område där förtäring av 
alkohol var förbjuden. 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 13 juni 2006, KS § 220, 
beslutat framlägga förslag till kommunfullmäktige angående allmänna lokala 
föreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna sitt förslag i ärendet till  kommun-
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 230 
 
AU § 307 197/2006   
 
Revisionsrapport ”Samverkan med andra kommuner”
 
Revisorerna hade till kommunfullmäktige överlämnat rapport av den 14 juni 
2006  angående samverkan med andra kommuner. 
 
Ett antal samverkansobjekt hade granskats och hade revisionen tagit del av 
den tidigare upprättade samverkansinventeringen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten jämte samverksansinventeringen överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 231 
 
AU § 308 260/2004 
 
Skuld till Kommunalförbundet Dalsland 
 
Föredrogs kommunchefens skrivelse av den 17 maj 2006, KS § 210,  
angående kommunens skuld till Kommunalförbundet Dalsland i anledning  
av den ekonomiska utvecklingen i förbundet. Arbetsutskottet uppdrog den 3 
augusti 2004 åt kommunchefen att utreda ärendet, AU § 335. 
 
Av kommunchefens skrivelse framgick att det negativa kapitalet för 
kommunalförbundet vid utgången av 2005 var 8 254 000 kronor. 
 
Beräknat på 29 % såsom andelstal blir kommunens ansvar således 2 394 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
____________________
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KS § 232 
 
AU § 309 
 
Ang överlåtelse av fastigheten Kungsgatan 16 
 
Föredrogs skrivelse från Cityfastigheter, Göteborg, av den 30 maj 2006. 
Enligt skrivelsen önskade Cityfastigheter informera kommunen om att det  
s k Cityhuset, Kungsgatan 16, sålts till ett företag inom den danska fastig-
hetskoncernen AS Ejendomsvaekst. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Meddelandet läggs till handlingarna 
 
___________________
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KS § 233 
 
AU § 310 403/2003 
 
Projektet ”Regional samverkan kring det lokala arbetet för hållbar 
utveckling i Västra Götaland – faktura
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde den 8 juni 2004, KS § 158, att 
deltaga i projektet. 
 
Faktura hade inkommit ärendet om 5 000 kronor avseende perioden 2 april 
2006 – utgången av mars 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Fakturan betalas genom anvisande av 5 000 kronor ur till kommunstyrelsens 
förfogande ställt anslag för oförutsedda utgifter i innevarande års stat. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 234 
 
AU § 311 312/2005 
 
Länsstyrelsens handlingsprogram för arbetet ang hedersrelaterat  
våld mot ungdomar
 
Regeringen hade genom beslut den 7 juli 2005 avsatt 7,5 miljoner kronor  
till länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne för förebyggande 
arbete. Stöd kunde därigenom lämnas till kommunerna för arbete mot 
hedersrelaterat våld mot ungdomar. 
 
Ärendet hade varit överlämnat till barn- och utbildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Föredrogs barn- och utbildningsnämndens synpunkter av den 19 oktober 
2005, Bun § 190. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 235 
 
AU § 312 194/2006   
 
Skrivelse från Åmåls Kommunfastigheter AB ang kvarteret Illern 9
 
Föredrogs protokollsutdrag från styrelsesammanträde med Åmåls Kommun-
fastigheter AB den 1 juni 2006, § 21, angående kvarteret Illern nr 9. Enligt 
skrivelsen bedömde man att en byggnation inom kvarteret Illern nr 9 var den 
enda centrala tomt som var tillgänglig när kvarteret Mörten nr 2 nu höll på att 
förverkligas. Tre byggrätter om två våningar fanns enligt gällande plan. 
Möjligheten att inom en överskådlig framtid någorlunda snabbt kunna 
förverkliga en bostadsbyggnation inom Illern bör kommunen ej avhända sig 
menade fastighetsbolaget. 
 
Bolagets styrelse ansåg sig föranlåten att uppmärksamma kommunledningen 
på behovet av att kvarteret Illern nr 9 var tillgänglig för bostadsbyggnation. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skivelsen läggs till handlingarna. 
 
________________
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KS § 236 
 
AU § 313  
 
Naturvårdsverkets beslut ang kommunens ansökan om statsbidrag  
till klimatinvesteringsprogram  
 
Föredrogs Naturvårdsverkets beslut av den 3 maj 2006 i anledning av att 
Åmåls kommun hade ansökt om statligt bidrag till ett klimatinvesterings-
program. 
 
Kommunen hade beviljats ett bidrag om sammanlagt högst 2 296 722 kronor 
att användas för  
a. småskaliga bioanläggningar, de delar som avser bidrag till miljögodkänd  

vedpanna och ackumulatortank, och 
b. information om småskaliga bioanläggningar 

 
 

Arbetsutskottets beslut 
 
Meddelandet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att Klimat- 
investeringsprogrammet redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Naturvårdsverkets beslut lägges till handlingarna. 
 
Klimatinvesteringsprogrammet redovisas vid kommande kommunstyrelse- 
sammanträde.  
 
_____________________
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KS § 237 
 
AU § 328 85/2006 
 
Förbundsordning för Kommunalförbund Säffle/Åmål 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 22 februari 2006,  
KF § 36, att Åmål och Säffle skall ha en gemensam gymnasieskola inom 
ramen för ett kommunalförbund och skulle detta kommunalförbund starta sin 
verksamhet den 1 januari 2007. 
 
En utredning bestående av kommunfullmäktiges ordförande i Åmål och Säffle 
samt kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål och Säffle hade arbetat med den 
politiska organisationen med biträde av kanslichefen i Åmål och den admi- 
nistrativa chefen i Säffle. 
 
Den politiska organisationen inom förbundet skall stadfästas genom en för- 
bundsordning. Utredningen hade utsett en mindre arbetsgrupp bestående av 2 
politiker från vardera kommunen med biträde av de båda tjänstemännen att 
lägga fram förslag till utredningen. 
 
Från Åmåls sida hade Gustav Wennberg och Kjell Kaså arbetat med förslaget 
och hade detta tidigare under dagen presenterats för utredningen. Utredningen 
hade lämnat vidare sitt förslag till de båda arbetsutskotten att slutbehandlas 
vid fullmäktigesammanträdena i Åmål och Säffle under augusti månad. 
 
Moderata samlingspartiet i Åmål hade inkommit med skrivelse till kommun- 
styrelsen av den 31 juli med synpunkter på programfördelningen mellan en- 
heterna. Denna del av utredningen skulle behandlas vid senare fullmäktige- 
sammanträde. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1.  Kommunfullmäktige antar förslag till förbundsordning för Säffle och 
    Åmåls gymnasieförbund 
 
2.  Kommunfullmäktige medger gymnasieförbundet, i enlighet med förbunds- 
    ordning, rätt att inrätta en interimsorganisation för tiden 1 september 2006- 
    31 december 2006. Interimsstyrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 6  ersät- 
    tare. Kommunfullmäktige i respektive kommun utser 3 ledamöter och 3 
    ersättare. Åmåls kommun är sammankallande för interimsstyrelsen. 
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forts KS § 237 
 
forts Au § 328 
 
 
I beslutet deltog ej Gustav Wennberg och Ewa Arvidsson som återkommer 
vid kommunstyrelsens sammanträde efter extra gruppmöte. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen från Moderata Samlingspartiet remitteras till barn- och utbild- 
ningsnämnden, vilken nämnd för närvarande behandlar frågan om program- 
fördelning inför fullmäktigebeslut. 
 
___________________ 
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson och Christer 
Törnell bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Håkan Sandberg lade följande förslag till ändring inom förbundsordningens  
§§ 5, 7 och  8: 
 
”§ 5 Förbundsstyrelse 
Texten i 4 stycket beskriver nyval av ordförande och vice ordförande vid 
mandatperiodens början och efter två år. Att ha nyval vartannat år kan inte 
vara avsikten. I 6 stycket beskrivs skifte av uppdragen. En bättre text är: 
 
Förbundsfullmäktige utser en ledamot att vara ordförande under första 
halvan av mandatperioden och vice ordförande under den andra halvan av 
mandatperioden. Förbundsfullmäktige utser en ledamot att vara vice 
ordförande under första halvan av mandatperioden och ordförande under den 
andra halvan av mandatperioden. Det första uppdraget tilldelas ledamot som 
representerar Säffle och det andra ledamot som representerar Åmål” 
 
 
”§ 7 Förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande 
Samma text som ovan föreslås men sista meningen skall lyda: 
 
Det första uppdraget tilldelas ledamot som representerar Åmål och det andra 
ledamot som representerar Säffle.” 
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forts KS § 237 
 
”§ 8 Arvoden och ekonomiska förmåner. 
Texten behöver förtydligas då befattningar och uppdrag i Säffle inte överens- 
stämmer med vad som blir aktuellt i kommunalförbundet. Förslag: 
 
Förtroendevalda erhåller sammanträdesarvoden och andra ersättningar 
enligt regler som gäller för Säffle kommuns förtroendevalda. Årsarvoden 
beslutas av förbundsfullmäktige.” 
 
 
Gustav Wennberg meddelade att S-gruppen anser att förbundsordning, 
program, ekonomi, personal och organisation skall beslutas samtidigt för att 
få en helhetsbild av hur det framtida gymnasiet kommer att se ut. Han yrkade 
därför återremiss på arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställde först proposition på återremissförslaget och konstaterade 
att kommunstyrelsen beslutat att ej återremittera ärendet. 
 
Votering begärdes och godkändes följande voteringsproposition: 
 
Den som inte biträder återremissförslaget röstar ”Ja”. 
Den som biträder återremissförslaget röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 6 Ja-röster och 5 Nej-röster 
och hade kommunstyrelsen således beslutat att inte återremittera ärendet. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Christer Törnell, Ulla-Britt Johansson, Thomas 
Olson, Stellan Andersson, Sven Martinsson och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Michael 
Karlsson, Kjell Lindstedt och Håkan Sandberg. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Håkan Sandbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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KS § 238 
 
AU § 329 195/2006, 220/2006 
 
Revisionsrapport  - rutiner för handkassor 
 
Kommunrevisionen hade den 8 juni 2006 inkommit med revisionsrapport 
”Uppföljning – rutiner för kontanthantering”. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 5 juli 2006 och tillstyrkte eko- 
nomichefen de föreslagna åtgärderna i revisorernas skrivelse. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten jämte ekonomi- 
chefens yttrande till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar antaga den rutin för handkassor som utarbetats av 
ekonomichefen och ekonomen vid kommunledningskontoret. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten jämte ekonomichefens yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen antager den föreslagna rutinen för handkassor. 
 
_________________________
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KS § 239 
 
AU § 330 337/2004 
 
Motion angående skolskjutsar till landsbygden 
 
Thomas Olson och Gun-Britt Larsson hade till kommunfullmäktige ingivit 
motion den 28 september 2004. Ärendet hade varit behandlat i barn- och ut- 
bildningsnämnden i olika omgångar och föredrogs nämndens yttrande av den 
21 juni 2006, BUN § 116. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna barn- och utbildningsnämndens 
yttrande till kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelade Thomas Olson att han 
inte ansåg att punkterna 2 och 3 i motionen behandlats. Han yrkade därför 
bifall till motionens förslag i dessa delar. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Thomas 
Olsons förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 240 
 
AU § 331 219/2006 
 
Ombudgetering inom vård- och omsorgsnämndens driftbudget 
 
Föredrogs protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 21 juni 2006, VON § 65, angående omfördelning av budgetmedel. 
 
Vård- och omsorgsnämnden hade omorganiserat stora delar av verksamheten 
för att anpassa och optimera resurserna. Detta arbete var inte klart då 2006 års 
budget fastställdes. 
 
I skrivelsen föreslogs ombudgetering om sammanlagt 738.000 kronor 
avseende personalkostnader. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 6 juli 2006 och hade inga erin- 
ringar mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och  
omsorgsnämndens framställning. 
 
Ekonomichefen skulle vid kommunstyrelsens sammanträde ytterligare redo- 
göra för de berörda kontona. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen  bakgrunden 
till förslaget. Sedan budgeten antagits hade hemtjänsten och hemsjukvården 
lagts samman och förslaget berörde anslag för personalkostnader om sam- 
manlagt 738.000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________
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KS § 241 
 
AU § 332 137/2006 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Dalsland 
 
Föredrogs skrivelse av den 16 juni 2006 från Samordningsförbundet Norra 
Dalsland med kommentar till delårsrapporten för januari-mars 2006 samt 
årsredovisningen 2005. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 242 
 
AU § 333 217/2006 
 
Förvärv av fastigheten Åmål 3:30 
 
Föredrogs skrivelse av den 30 juni 2006 från bygg- och miljönämndens och 
kultur- och servicenämndens ordförander angående förköpsrätten för fastig- 
heten Åmål 3:30. 
 
Ordföranden redogjorde ytterligare för ärendet och de kontakter som tagits. 
Beträffande 3:30 hade affären inte fullföljts och var därför förköp inte 
aktuellt. 
 
Ordföranden önskade ett principbeslut om förvärv i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i principbeslut uttala att 
kommunen förvärvar fastigheten Åmål 3:30 till ett pris av 1.550.000 kronor 
att anvisas ur kommunens kapital. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Bygg- och miljönämnden inkommer till kommunstyrelsen med skiss 
angående områdets framtida användning. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde ordföranden ytterligare för 
ärendet och föreslog återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskott, bygg- 
och miljönämnden samt kultur- och servicenämnden. 
 
I yrkandet instämde Håkan Sandberg, Gustav Wennberg, Christer Törnell 
och Sven Martinsson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott, bygg- 
och miljönämnden samt kultur- och servicenämnden. 
 
_____________________ 
 
Sammanträdet ajourneras under tiden 15.50 – 16.00.
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KS § 243 
 
AU § 334 33/2006 
 
Rapport om Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
4 stycken ärenden fanns hos kommunen avseende Kommunalförbundet 
Fyrbodal och dess revisionsarbete. Några beslut hade inte fattats utan kom- 
munstyrelsen hade efterhört lämpligt tillvägagångssätt för den fortsatta 
hanteringen hos kommunfullmäktiges presidium. 
 
Föredrogs skrivelse av den 31 maj 2006 från fullmäktiges ordförande  och 
kanslichefen enligt vilken skrivelse överläggningar skett med revisions- 
kommunerna Munkedal och Strömstad samt vidare hade enheten för kommu- 
nalrätt inom Sveriges Kommuner och Landsting kontaktats. 
 
I skrivelsen rekommenderades handlingssättet att Fyrbodals revision och 
direktion återkallar sina tidigare förslag i ärendet samt kommer överens, 
genom informellt samråd, om hur revisionsreglemente och förbundsordning 
skall utformas samt reglerar de övriga utestående frågorna i detta samman- 
hang. 
 
Meddelades vidare att skrivelse inkommit från revisorerna i Fyrbodals 
kommunalförbund där man återkallar sina tidigare förslag i ärendet samt 
lägger nytt förslag avseende revisionsreglemente för två olika tidsperioder. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet från revisorerna inom Fyrbodals 
Kommunalförbund avvaktar kommande protokoll från Fyrbodals direktion 
angående återkallande av tidigare förslag  avseende revisionsdelen samt 
vidare nytt förslag till förbundsordning. 
 
___________________ 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 244 
 
AU § 335 218/2006 
 
Riksväg 45 – sträckning genom Åmåls kommun 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 21 juni 2006, KSN § 59, angående riksväg  45. 
 
Kommunen hade tidigare tillskrivit Vägverket med förfrågan beträffande  
framtida sträckning av riksväg 45 genom Åmåls kommun. Vägverket hade i 
sitt svar konstaterat att utbyggnad av riksväg 45 norr om Vänersborg inte 
fanns med i gällande nationell plan fram till år 2015. Vägverket gör också 
bedömningen att förbifarten Åmål troligtvis inte blir aktuell för utförande 
före år 2020 och hade verket inte heller för avsikt att agera om Åmåls 
kommun beslutar sig för att exploatera delen nordväst om befintliga cirkula- 
tionsplatsen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
__________________
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KS § 245 
 
AU § 336 222/2006 
 
Resultatrapport för Västtrafik AB  - januari – april 2006 
 
Föredrogs skrivelse från Västtrafik AB, vilken inkommit den 7 juli 2006 med 
rapportering av resultatet för perioden januari – april 2006. Sammanfattnings- 
vis konstaterades i skrivelsen att koncernens resultat var 53 miljoner bättre än 
budgeterat vilket främst berodde på att kostnaderna hittills under året avvikit 
från budget. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KS § 246 
 
AU § 337 370/2005 
 
Affärsutveckling Vänern 
 
Tidigare hade inkommit till kommunstyrelsen en skrivelse angående satsning 
på ”Affärsutveckling Vänern”. Till skrivelsen hade fogats en projektplan och 
en finansieringsplan. 
 
Kommunerna runt Vänern var tänkt att ingå i organisationen tillsammans med 
Region Värmland, Fyrbodals Kommunalförbund, Västsvenska Turistrådet, 
Värmlands Turistråd och Föreningen Vänerland. 
 
Yttrande hade begärts från kultur- och servicenämnden och föredrogs nämn- 
dens yttrande av den 21 juni 2006, KSN § 63. 
 
Nämnden konstaterade i sitt yttrande att ärendet inte längre var aktuellt samt 
att Åmåls kommun deltog i ett samarbete med Trollhättan, Vänersborg och 
Mellerud inom ramen för Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och servicenämndens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 
_____________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrandet läggs till handlingarna. 
 
____________________
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KS § 247 
 
AU § 338 160/2006 
 
Klimat- och sårbarhetsutredningen – yttrande 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland hade på uppdrag från klimat- och sårbar- 
hetsutredningen hos kommunerna efterhört konsekvenser för kommunerna 
runt Vänern vid ett vattenstånd av +47,4. 
 
Ärendet hade remitterats till kultur- och servicenämnden. 
 
Föredrogs nämndens nämndens yttrande och utredning i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar kultur- och servicenämndens yttrande såsom 
sitt yttrande till länsstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 248 
 
AU § 339 28/2006 
 
Höghedenprojektet – Fyrbodals villkor och bidrag 
 
Föredrogs beslut från Fyrbodal av den 16 februari 2006 i anledning av kom- 
munens ansökan om medel till projektet ”Utveckling av besöksnäringen i 
Dalsland med tonvikt på Högheden”. 
 
Kommunalförbundet hade beslutat att av regionala utvecklingsmedel avsätta 
högst 100.000 kronor för att undersöka förutsättningarna för utveckling av 
Höghedens skidanläggning. Man hade också beslutat att tillväxtmedel ej 
skulle utgå till investeringar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet beslutar vidare att kultur- och servicechefen Tommy Jingfors 
kallas till kommande arbetsutskott i ärendet. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens  sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kultur- 
och servicenämnden snarast redovisar reviderad finansieringsplan  i anledning 
av Fyrbodals beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna.  
 
Kultur- och servicenämnden redovisar snarast reviderad finansieringsplan. 
 
_________________
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KS § 249 
 
AU § 340 234/2006 
 
Trafikförsörjningsplan Västtrafik 2007/2008 – inledande yttrande 
 
Västtrafik hade översänt ”Trafikförsörjningsplan 2007/2008, process och 
tidsplan” till kommunen. Västtrafik önskade att kommunen inkommer med 
förslag till trafikförändringar. Förslagen skulle sedan behandlas och sam- 
ordnas med ett eventuellt införande i den remisshandling för trafikåret 
2007/2008 som utsänds till kommunerna i slutet av oktober. 
 
Föredrogs förslag till yttrande i ärendet av den 3 juli 2006 från planerings- 
ingenjör Olle Andersson. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens skrivelse. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 250 
 
AU § 341 304/2005 
 
Boverkets beslut – Fengersfors Folkets Hus 
 
I samband med upprustningen av Fengersfors Folkets Hus hade föreningen 
ansökt om bidrag från Boverket. Boverkets bidrag ingick i den investerings- 
kalkyl som upprättats och hade representanter för föreningen tidigare redo- 
gjort inför kommunen för arbetet. Kommunen hade även ekonomiskt bi- 
dragit till att upprustningen kunde starta. 
 
Föredrogs Boverkets beslut av den 31 maj 2006, enligt vilken skrivelse 
man avslagit föreningens ansökan om bidrag då anslagen till verket tagit 
slut. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet uppmanar föreningen att ta förnyad kontakt med Boverket. 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen och fastighetsingenjören att utarbeta 
en skrivelse från kommunen i ärendet. 
 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger skrivelsen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreningens ordförande kallas till 
nästa arbetsutskottssammanträde. 
 
__________________
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KS § 251 
 
AU § 342 211/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – majrapporten 
 
Föredrogs ekonomichefens sammanställning av den 26 juni 2006 angående 
uppföljning av ekonomi och verksamhet per maj månad 2006.  
 
Enligt sammanställningen för verksamheterna redovisades ett budgetunder- 
skott om 2,9 miljoner kronor vilket var en förbättring med 1,0 miljoner kronor 
sedan föregående prognos.  
 
Den centrala finansförvaltningen prognostiserade ett årsunderskott på 0,5 
miljoner kronor varför det totala underskottet var budgeterat till 3,4 miljoner 
kronor för året som helhet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
______________
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KS § 252 
 
AU § 343 393/2004 
 
Bredbandsutbyggnad – ansökan om statlig finansiering 
 
Föredrogs IT-chefens sammanställning och projektplan beträffande ansökan 
om statlig finansiering för fortsatt utbyggnad av lokala telenät (områdesnät) 
inom Åmåls kommun. 
 
Prioriterade orter i denna omgång var Edsleskog, Stora Berga, Mo och Tydje  
och omfattade den totala projektkostnaden 3.080.000 kronor. Från staten 
ansöktes  om bidrag med 2.500.000 kronor. Den kommunala finansieringen 
var satt till 300.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar godkänna medelsansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutar vidare överlämna ansökan till kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 
_________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ansökan läggs till handlingarna. 
 
___________________ 
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KS §  253 
 
POU § 83 232/2006 
 
Tillförordnad förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Roger Westman har sagt upp sin anställning som förvaltningschef 100% vid 
barn- och utbildningsförvaltningen. Med anledning härav har kommunchef 
Susanne Korduner i skrivelse 060626 föreslagit att biträdande rektor Svante 
Melander, Karlbergsgymnasiet, utses till tillförordnad förvaltningschef t o m 
070331 och att han parallellt härmed behåller ansvaret för utredningen för 
gymnasieskolan Säffle/Åmål. Skrivelsen föredrages. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller kommunchefens förslag och uppdrar åt kommun-
chefen att genomföra samråd i ärendet med berörda personalorganisationer. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Roger Westman hade med kort varsel tillträtt befattning inom annan kommun 
och omställningen hade sammanfallit med semesterperioden i kommunen. 
 
MBL-förhandling skulle ske den 28 augusti. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
_____________________
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§ 254 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-05-29, Förköpsärende, Åmål Strand 1:44 -  Edsleskog 
2006-06-15, Förköpsärende, Herkules 8, Draken 3, Sirius 5 m fl 
2006-06-15, Förköpsärende, Telegrafen 3 och 5 
2006-06-15, Förköpsärende, Jupiter 1 och Jupiter 2 
2006-06-15, Förköpsärende, Edsleskogs Prästgård 1:34 
2006-06-28, Förköpsärende, Åmål Tösse-Backen 1:2 
2006-06-28, Förköpsärende, Åmål Annolfsbyn 1:11, Ånimskog 
2006-06-28, Förköpsärende, Åmål Gyltungebyn 1:12, Ånimskog 
2006-06-28, Förköpsärende, Åmål Västra Korsbyn 1:10, Ånimskog 
2006-06-28, Förköpsärende, Åmål Föskerud 1:4, Edsleskog 
2006-07-03, Förköpsärende, Åmål Vassbotten 1:22 
2006-07       Förköpsärende, Åmål Sörgården 1:85, Tösse 
2006-07       Förköpsärende, Åmål Hamnviken 2 
2006-07       Förköpsärende, Åmål 6:8 och 6:9 
2006-08       Förköpsärende, Åmål Ånimskogs-Viken 1:5 
 
Personalchefens delegationsbeslut 
2006-05-31 angående: 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Lön 
- Minnesgåva  
2006-07-28 angående: 
- Anställnings upphörande 
- Löner 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
§ 255 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-06-13, 
2006-06-20 och 2006-08-08. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll 
från sammanträde 2006-06-07. 
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forts § 255 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträden 
2006-05-31 och 2006-06-21. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
 
§ 256 364/2004 
 
Länsstyrelsens meddelande ”Reviderad förvaltningsplan för rovdjur i 
Västra Götalands län” 
 
Föredrogs länsstyrelsens meddelande, daterat 2006-06-26, angående 
Reviderad förvaltningsplan för rovdjur i Västra Götalands län. Planen hade 
antagits av länsstyrelsens styrelse i maj 2005 och reviderats under våren 2006. 
Planen avser perioden 2005-2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Planen läggs till handlingarna. 
 
§ 257 129/2006 
 
Länsstyrelsens beslut ”Tillstånd att använda övervakningskameror” – 
Dalslands Travsällskap 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut daterat 2006-05-30 angående tillstånd 
för Dalslands Travsällskap att använda övervakningskameror. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Beslutet läggs till handlingarna.  
 
§ 258 7/2006 
 
Västtrafiks verksamhetsplan 2007-2009 
 
Föredrogs skrivelse från Västtrafik AB av den 5 juni 2006 från Västtrafik AB 
tillsammans med fastställd verksamhetsplan för perioden 2007-2009. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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§ 259 
 
Länsstyrelsens bostadsmarknadsundersökning 2006 
 
Föredrogs skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland av den 19 maj 
2006  angående bostadsmarknadsundersökningen 2006. Undersökningen 
baseras på enkäter till samtliga kommuner i landet. En sammanställning över 
undersökningen bifogades till skrivelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 260 
 
Hållbarhetsrådets skrift ”Gör din kommun hållbar” 
 
Föredrogs skrivelse från Hållbarhetsrådet daterat juni 2006 tillsammans med 
en broschyr om introduktion till lokala verktyg och arbetsmetoder för håll- 
bar utveckling. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 261 
 
Integrationsverkets skrift ”Integrationsverkets flyktingmottagning” 
 
Föredrogs skrift från Integrationsverket med uppgifter om den svenska  
flyktingmottagningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
§ 262 
 
Protokoll från årsstämma med Västtrafik AB 
 
Föredrogs protokoll från årsstämma med Västtrafik som ägt rum den 
24 maj 2006 i Skövde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 263 
 
ABF:s öppna brev ”Kommunpolitiker, ta ert ansvar för folkbildningen” 
 
Föredrogs öppet brev, daterat 2006-05-19, ställt till politiker i Sveriges 
kommuner med uppmaningen ”Kommunpolitiker, ta ert ansvar för 
folkbildningen” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 264 
 
Krisberedskapsmyndighetens skrift ”Samhällets krisberedskap – 
Förmåga och genomförd verksamhet 2005” 
 
Föredrogs skrivelse från Krisberedskapsmyndigheten av den 14 juni 2006 
tillsammans  med rapporten ”Samhällets krisberedskap – Förmåga och 
genomför verksamhet 2005” 
 
Vidare föredrogs skrivelse från länsstyrelsen i Västra Götalands län av den 3 
juli 2006. I skrivelsen informerades om kommunens skyldighet att lämna 
lägesrapporter och information till länsstyrelsen vid extraordinära händelser. 
Till skrivelsen fogades en rapportmall att användas vid sådana händelser 
för inrapportering till länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelserna läggs till handlingarna. 
 
§ 265 
 
Årsredovisningar 2005 
 
Föredrogs följande årsredovisningar avseende verksamheten under 2005: 
-  Vänerregionens näringslivsråd  
-  Västtrafik AB 
-  HushållningsSällskapet 
-  Vägverket – vägtransportsektorn – sektorsredovisning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningarna läggs till handlingarna. 
__________________________ 


