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KS § 266 
 
Redovisning av Klimatinvesteringsprogrammet 
 
Kultur- och servicechef Tommy Jingfors och miljöingenjör Lars-Anders 
Sjögren redogjorde för kommunens ansökan om KLIMP-bidrag och bidrags- 
beslutet. 
 
Ett antal informations- och utbildningsaktiviteter kommer att dras igång i 
samband med bidragsgivningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
________
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KS § 267 
 
AU § 356 439/2003 
 
Motion angående skattesubventionerad verksamhet 
 
Thomas Olson hade den 11 december 2003 ingivit motion till kommunfull- 
mäktige angående förtydligande av skattesubventionerad verksamhet. 
Förslaget innebar att samtliga fakturor som skickas från Åmåls kommun 
gällande skattesubventionerad verksamhet skall innehålla den verkliga kost- 
naden för verksamheten. Efter avdrag av skattesubventionen skulle det av 
faktura framgå rätt belopp att betala. 
 
Ärendet hade varit remitterat till ekonomichefen och föredrogs dennes ytt- 
rande av den 4 juli 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ekonomichefens skrivelse såsom svar 
på motionen samt föreslås vidare att på varje faktura skall generellt anges 
skattesubventioner i procent. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 268 
 
AU § 357 368/2003 
 
Revisionsrapport – ”Granskning av ansökningsrutin för särskild 
ersättning” 
 
Revisorerna hade upprättat rapport den 3 november 2003 avseende gransk- 
ning av ansökningsrutin för särskild ersättning. 
 
Ärendet hade remitterats till ekonomichefen och föredrogs dennes skrivelse 
av den 4 juli 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten jämte ekonomichefens ytt- 
rande till kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 269 
 
AU § 358 239/2006 
 
Byggnation av fotbollshall vid Karlberg – uppföljning 
 
Vid sammanträde med kommunstyrelsen den 9 november 2004, KS § 322, 
hade diskuterats avtal mellan Svenska Fotbollsförbundet och Åmåls kommun 
angående fotbollshallen. Överenskommelse hade då träffats om ekonomiskt 
stöd ur förbundets anläggningsfond.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde uppdrogs åt ekonomichefen att under- 
söka vem som tecknat avtal och till vem bidraget utbetalats. 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 3 juli 2006. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ekonomichefens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrandet läggs till handlingarna. 
 
________________
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KS § 270 
 
AU § 359 239/2006 
 
Vänortssamarbetet avseende Grenaa kommun 
 
Föredrogs skrivelse från Grenaa kommun av den 3 juli 2006 angående vän- 
ortssamarbetet. 
 
Enligt skrivelsen från Grenaa kommun, som självständig enhet den 31 
december 2006, har en ny kommun bildats genom sammanläggningar med 
grannkommuner. 
 
I nuläget kunde man inte lämna besked om det fortsatta vänortssamarbetet 
utan kommer beslut om detta att fattas i den nya kommunen under 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-09-12 7 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 271 
 
AU § 360  
 
Redovisning av det aktuella arbetsmarknadsläget  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella arbetsmark- 
nadsläget på lokal nivå enligt senaste statistiken (juli månad). 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 8,9% att jämföras med 
regionen 5,4% och riket 5,2%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 12,7% att jämföras med regionen 
7,9% och riket 7,8%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 20,2%. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 272 
 
AU § 361 28/2006 
 
Högheden-projektet – finansiering 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 15 augusti 2006, KS § 248, fått 
del av Fyrbodals beslut om bidrag till ”Utveckling av besöksnäringen i Dals- 
land med tonvikt på Högheden”. 
 
Kommunalförbundets bidrag avvek från den tidigare finansieringsplanen och 
beslöts att kultur- och servicenämnden snarast skulle redovisa reviderad  
finansieringsplan. 
 
Vid dagens arbetsutskottssammanträde redogjorde Tommy Jingfors för  
Högheden, verksamhet och investeringar 2006/2007 enligt sammanställning 
av den 22 augusti 2006. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen och kallas kultur- 
och servicechefen till detta sammanträde för genomgång av ändrad finan- 
siering. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde kultur- och servicechef 
Tommy Jingfors för de ändrade ekonomiska förutsättningarna och finansie- 
ringen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanställningen läggs till handlingarna. 
 
____________________
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KS § 273 
 
AU § 362 148/2005 
 
Fortsatt riskhanteringsarbete i Åmåls kommun 
 
Föredrogs kommunchefens skrivelse av den 17 maj 2006 angående det fort-
satta riskhanteringsarbetet. 
 
I skrivelsen redovisades förslag till ansvarsområde för räddningschefen och 
säkerhetsskyddschefen och att man även startar upp en riskhanteringsgrupp. 
 
Förslaget från kommunchefen innebar vidare att kommunstyrelsen fast- 
ställer ansvarsfördelningen enligt förslaget samt att säkerhetsskyddschefen 
är sammankallande i riskhanteringsgruppen och att frågan om centrala medel 
för säkerhetsarbetet tas upp i budgetarbetet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunchefens förslag. 
 
_________________ 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde hade Moderata Samlingspartiet 
inkommit med ett förslag om samordning av riskhanteringen genom 
räddningschefstjänstens befattningsbeskrivning. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets förslag 
i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
En lämplig samordning av funktionerna skall ske inom ramen för kommun- 
styrelsens förvaltning. 
 
_________________ 
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KS § 274 
 
AU § 363 241/2006 
  
Bidragsbeslut från SALA IDA – deltagande i partnerskapsarbete mellan 
Åmåls kommun och Kubrat, Bulgarien 
 
Föredrogs beslut från SALA IDA av den 6 juli 2006 angående ekonomiskt 
bidrag inom ramen för kommunalt partnerskap. SALA IDA hade beslutat 
ställa en ram om 447.000 kronor till förfogande varav 287.000 kronor utgör 
omkostnader och 160.000 kronor arbetsinsatser till Åmåls kommuns för- 
fogande för genomförande av projektet. Projektet skulle slutredovisas senast 
den 6 juli 2007. 
 
Projektets mål var att stödja Kubrats stad i att hitta former för fortlöpande 
dialog mellan kommunen och lokala frivilligorganisationer. Vidare var målet 
att utbyta erfarenheter kring hur frivilligas insatser kan tas tillvara som komp- 
lement inom olika delar av det lokala samhället. Slutligen avsåg projektet att 
hitta former för fortsatt samverkan på gemensam bas med stöd av bl a EU. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger bidragsbeslutet till handlingarna. 
 
Åmåls kommun beslutar att deltaga i det  aktuella projektet. 
 
____________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 275 
 
AU § 372 236/2006 
 
Årsredovisning m m avseende Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida 
Bestånd och Dalslands Kanal AB avseende verksamhetsåret 2005. 
 
I skrivelse av den 21 juli 2006 överlämnades för kännedom årsredovisning, 
koncernredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Dalslands Kanals 
Framtida Bestånd och Dalslands Kanal AB avseende verksamhetsåret 2005. 
 
Revisionsberättelsen för Dalslands Kanal AB var daterad den 2 juni 2006 och 
revisionsberättelse för Stiftelsen Dalslands Kanals Framtida Bestånd var 
daterad den 9 juni 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 276 
 
AU § 373 174/2006 
 
Trafikantråd i Dalsland 
 
I skrivelse av den 17 maj 2006 hade Vägverket tillskrivit kommunen 
angående inrättande av ett Trafikantråd i Dalsland. 
 
I skrivelsen efterhördes en representant från kommunen – lämpligen närings- 
livet – som hade kännedom om det aktuella området. 
 
Ärendet hade varit remitterat till näringslivsrådet och föredrogs protokolls- 
utdrag från näringslivsrådets sammanträde den 17 augusti 2006. 
 
Näringslivsrådet hade nominerat Gudrun Skoogh som kommunens represen- 
tant i Trafikantrådet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar utse Gudrun Skoogh som representant i Trafikant- 
rådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare, i enlighet med Näringslivsrådets förslag, 
att utse Per G Hellberg och Per Nordin till ersättare. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 277 
 
AU § 374 253/2006 
 
Systembolagets nybyggnation i Åmål 
 
Föredrogs skrivelse av den 18 augusti 2006 från Systembolaget AB angående 
nybyggnation i Åmål. 
 
I skrivelsen pekades på det utdragna ärendet vilket förorsakats av över-
klagande. Risken fanns nu att lägre prioriterade projekt får gå före. I skri-
velsen uttryckte man önskemål om att kommunen bevakade överklagnings- 
ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KS § 278 
 
AU § 375 393/2005 
 
Statligt stöd för bredbandsutbyggnad 
 
Föredrogs beslut av den 17 augusti 2006 från Västra Götalandsregionen 
angående förordningen om stöd till kommuner för etablering av telenät m m 
på orter och i områden där telenätet är eftersatt. 
 
Regionen hade godkänt 3.080.000 kronor såsom stödgrundande kostnad för 
den ansökan kommunen inlämnat. 
 
Statligt stöd kommer att ges med 1.200.000 kronor och ges dessutom 
1.300.000 kronor ur regionalt projektstöd för utbyggnad av infrastruktur. 
 
Kommunens medfinansiering är 300.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Erforderliga 300.000 kronor finansieras genom att 100.000 kronor anvisas 
ur till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter i innevarande 
års stat. 
 
Resterande 200.000 kronor belastar kommunens rörelsekapital. 
 
__________________ 
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KS § 279 
 
AU § 376 251/2006 
 
Moderata Samlingspartiets skrivelse angående räddningschefsbefattning 
 
Föredrogs skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Åmål, av den 22 augusti 
2006, angående räddningschefsbefattningen. 
 
I skrivelsen pekades på lämpligheten av samordning av tjänsten som rädd- 
ningschef och räddningsskyddschef. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen att behandlas i anslutning till 
arbetsutskottets förslag angående fortsatt riskhanteringsarbete (AU § 362). 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att förslaget behandlats under § 273. 
 
_________________
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KS § 280 
 
AU § 384 264/2006 
 
Halvårsbokslut 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av halvårsbokslut för år 
2006. Sammanställningen skedde enligt Lagen om kommunal redovisning. 
 
I sammanställningen redogjordes för hur kommunens ekonomiska målsätt- 
ning hade utfallit i relation till första halvåret. 
 
Nettokostnaden för de olika verksamheterna för första halvåret låg under 
budgeterade med 3,2 miljoner kronor. 
 
Nettokostnaderna för verksamheterna hade under första halvåret ökat med 
4,0% jämfört med föregående halvårsbokslut medan skatteintäkterna till- 
sammans med utjämningsbidraget ökat med 3,8% under motsvarande  
period. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Halvårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde ekonomichef Roy Björck 
för utfallet av halvårsbokslutet 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 281 
 
AU § 385 265/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport nr 2 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning avseende uppföljning av  
ekonomi och verksamhet per den 30 juni 2006. 
 
Den sammanhållna prognosen slutade på ett budgetunderskott om 4,8 mil- 
joner kronor, vilket var en försämring med 1,9 miljoner kronor sedan före- 
gående månadsprognos. 
 
Den största avvikelsen svarade kultur- och servicenämnden för, där det be- 
farade underskottet uppgick till 2,8 miljoner kronor. Barn- och utbildnings- 
nämnden redovisade i föregående prognos ett budgetunderskott på 0,3 mil- 
joner kronor vilket underskott i denna prognos ökade till  2,3 miljoner kro- 
nor. 
 
Finansförvaltningens prognos slutade på ett underskott om 460.000 kronor 
varför det totala budgetunderskottet vid årsslutet var prognostiserat till 
5,3 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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KS § 282 
 
AU § 386 146/2006 
 
Motion angående skyltning om eldningsförbud 
 
Kjell Kaså hade den 24 april 2006 inlämnat motion angående någon form 
av skyltning som med en tydlig symbol visade att öppen eld är förbjuden 
under s k eldningsförbud. Tanken var att detta skulle sättas upp vid 
infartsvägar till kommunen för att undvika situationer då turister ovetande 
om förbudet gjorde upp eld. 
 
Ärendet hade varit remitterat till räddningschefen för yttrande och hade ytt- 
rande inkommit den 26 maj 2006. Ytterligare yttrande hade begärts från 
räddningschefen och föredrogs dennes förnyade yttrande av den 22 augusti 
2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Räddningschefens yttrande av den 22 augusti 2006 överlämnas till kommun- 
fullmäktige såsom svar på motionen. 
 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________
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§ 283 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-08-10, Förköpsärende, Åmål Falken 11 
2006-08-10, Förköpsärende, Åmål Edsleskogs-Näs 1:5 
2006-08-10, Förköpsärende, Åmål Hovslagaren 2 
2006-08-16, Förköpsärende, Åmål Ankaret 10 
2006-08-16, Förköpsärende, Åmål Castro 22 
2006-08-16, Förköpsärende, Åmål Södergården 1:116, Tösse-Tydje 
2006-08-16, Förköpsärende, Åmål Björkil 1:11, Åmåls församling 
2006-08-30, Förköpsärende, Åmål Draken 8, Skölden 15, Konvaljen 22 
2006-08-31, Förköpsärende, Åmål Humletorp 1:40, Fröskogs församling 
2006-08-31, Förköpsärende, Åmål Flåtungebyn 2:2, Fröskogs församling 
 
Personalchefens delegationsbeslut av 2006-08-31 ang: 
-  Löner 
-  Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
§ 284 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-08-22, 
2006-08-29 och 2006-09-05. 
 
Vidare föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll 
från sammanträde 2006-08-09. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 285 
 
SKL:s skrift ”Frukter av samverkan – glimtar från de första tio åren 
med EU:s strukturfonder”. 
 
Föredrogs skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting av den 15 
augusti 2006 tillsammans med skriften ”Frukter av samverkan – glimtar 
från de första tio åren med EU:s strukturfonder”. Skriften, som tagits fram i 
samarbete med Nutek, visade  vad strukturfonderna bidragit till under 
Sveriges första 10 år som medlem i EU. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
§ 286 
 
Årsredovisning 2005 för HSB Nordvästra Götaland 
 
Föredrogs skrivelse från HSB Nordvästra Götaland av den 14 augusti 
2006 tillsammans med årsredovisning avseende verksamheten 2005. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
_________________ 
 
 
 


