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KS § 287 
 
AU § 404 192/2006 
 
Motion – examensarbete för arkitektstuderande rörande Åmåls 
stadskärna. 
 
Birgitta Johansson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 20 juni 
2006 angående utvecklingen av stadskärnan. 
 
Motionen pekade på möjligheter för utveckling och komplettering av stadens 
miljö och kulturella historia. 
 
I motionen föreslogs att låta Chalmers arkitektlinje arbeta med Åmåls stads- 
kärna som ett examensarbete. Arbetsmetoden hade använts hos andra städer. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 24 augusti 2006, BMN § 143. 
 
Bygg- och miljönämnden såg positivt på motionens förslag. Bygg- och miljö- 
nämnden hade även inhämtat synpunkter från kultur- och servicenämndens 
arbetsutskott vilken tillika såg positivt på motionens intentioner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
__________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 288 
 
AU § 405 193/2006  
 
Motion – omdragning av Europaväg 45 förbi Åmål 
 
Birgitta Johansson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 24 maj  
2006 angående  omdragning av Europaväg 45 förbi Åmål. 
 
Syftet med omdragningen var enligt motionären att minska risker för större 
katastrofer vid olyckor med exempelvis transporter av farligt gods (kemikalier 
mm). I motionen pekades också på att nuvarande dragning går alldeles för 
nära bostadsområden både i Åmål och Säffle. Förslaget innebar att dra om 
sträckningen från Stenhuggeriet i Tydje upp till Värmlandsbro i Säffle 
kommun med en förläggning längre västerut. Som alternativ pekades på möj- 
ligheten att förlägga godset på järnväg. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 24 augusti 2006, BMN § 144. Nämnden hänvisade 
till ett tidigare yttrande från kultur- och servicenämndens arbetsutskott den 16 
augusti 2006. Man hade efter kontakt med Vägverket konstaterat att frågan 
inte torde vara aktuell förrän år 2020. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till Vägverkets planer föreslår kommunstyrelsen kommun- 
fullmäktige att avslå motionen. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 289 
 
AU § 406 283/2006 
 
Vård- och omsorgsnämndens ”Projekt ökad sysselsättningsgrad” – 
omdisponering av medel. 
 
Föredrogs protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 31 augusti 2006, VON § 78, angående ökad sysselsättningsgrad. 
 
Från nämndens sida såg man arbetet som en jämställdhetsfråga och en 
kvinnofråga då nästan 90% av all vård- och omsorgspersonal var kvinnor. 
Vård- och omsorgsnämnden pekade också på en tänkbar lagändring om rätt 
till heltid. 
 
I skrivelsen hade nämnden beslutat att starta ”Projekt ökad sysselsättnings- 
grad” före perioden september 2006 – augusti 2008. 
 
För perioden erfordrades ytterligare medel om 1.070.000 kronor och hem- 
ställde man därför om rätt att överföra tandemprojektets överskott på 400.000 
kronor samt avsätta 500.000 kronor ur den hyreskompensation som utbetalats 
av Primärvården, för att kunna finansiera projektet. 
 
Vidare anhöll man hos kommunstyrelsen om resterande 170.000 kronor för 
2 år, innebärande 85.000 kronor per år. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag om omdisponering av 900.000 kronor avseende 
dels 400.000 kronor ur tandem-projektets överskott samt dessutom 500.000 
kronor ur den hyreskompensation som utbetalats av Primärvården. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att frågan om 85.000 kronor i budget för år 2007 
överlämnas till budgetberedningen. 
 
_______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson omdisponering i 
enlighet med arbetsutskottets förslag med tillsammans 900.000 kronor samt 
att några ytterligare medel inte tilldelas projektet. Projektet skall genomföras 
utan de ytterligare 170.000 kronor som äskats. 
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forts KS § 289 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige av- 
styrker vård- och omsorgsnämndens förslag till omdisponering, då med 
hänsyn till god ekonomisk hushållning och balanskrav inget ekonomiskt 
utrymme finns att utnyttja. 
 
Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att tre förslag 
förelåg: arbetsutskottets förslag, Kurt Svenssons förslag och Håkan Sandbergs 
förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och ansåg att kommun- 
styrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons förslag. 
 
Votering begärdes. 
 
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, vilken godkändes: 
Kurt Svenssons förslag utgör huvudförslag i voteringen och i första omgången 
ställdes Håkan Sandbergs förslag mot arbetsutskottets förslag.  
 
Ordföranden konstaterade därvid att kommunstyrelsen beslutat att 
arbetsutskottets förslag utgör motförslag i voteringen. 
 
Ordföranden föreslog, med godkännande, att den som bifaller Kurt Svenssons 
förslag röstar ”Ja”  och den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ”Nej”. 
 
Vid den efterföljande omröstningen lämnades 6 Ja-röster och 4 Nej-röster. 
En ledamot avstod från att deltaga i omröstningen. 
 
Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med Kurt Svenssons 
förslag. 
 
Ja-rösterna lämnades av: Sven Martinsson, Kjell Carlsson, Thomas Olson, 
Ulla-Britt Johansson, Christer Törnell och Kurt Svensson. 
 
Nej-rösterna lämnades av: Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, Birgitta 
Johansson och Kjell Lindstedt. 
 
Håkan Sandberg deltog ej i omröstningen. 
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forts KS § 289 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens förslag om omdisponering av 900.000 kronor avseende 
dels 400.000 kronor ur tandem-projektets överskott samt dessutom 500.000 
kronor ur den hyreskompensation som utbetalats av Primärvården. 
 
Några ytterligare medel skulle inte anvisas för projektet. 
 
______________________ 
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KS § 290 
 
AU § 407 36/2006 
 
Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 
 
Integrationsverket hade den 30 juni 2006 tillskrivit kommunen angående 
introduktionsplatser för personer med uppehållstillstånd. Under år 2006 skulle 
fler flyktingar få uppehållstillstånd än under tidigare år. Detta var en följd av 
att regering och riksdag fattat beslut om en tillfällig lag om ny prövning av 
uppehållstillstånd. Ärendet hade varit remitterat till vård- och omsorgs-
nämnden och föredrogs nämndens yttrande av den 31 augusti 2006, VON § 
77. 
 
Enligt yttrandet hade nämnden beslutat att avstå från yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte utöka antalet 
introduktionsplatser jämfört med tidigare avtal med Integrationsverket. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-10-10 8 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 291 
 
AU § 408  
 
Redovisning av det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Ordföranden hälsade planeringsingenjör Olle Andersson välkommen till 
dagens sammanträde. 
 
Redovisades arbetsmarknadsläget enligt den senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls del 7,8% att jämföras med regionen 
4,9% och riket 4,6%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,8% att jämföras med regionen 7,6% 
och riket 7,4%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 19,8%. 
 
Kanslichefen meddelade att befolkningsutvecklingen innebar att sedan års- 
skiftet hade Åmåls kommun ökat med 17 personer. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten  läggs till handlingarna. 
 
____________________
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KS § 292 
 
AU § 409 270/2006 
 
Pandemiplanering för Åmåls kommun 
 
Föredrogs skrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson av den 30 
augusti 2006 angående pandemiplanering. 
 
Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen hade rekommenderat upp- 
rättande av en beredskap för hur verksamheten skall bedrivas under de förut- 
sättningar som råder vid en pandemi. Rekommendationen gällde i synnerhet 
samhällsviktig verksamhet. 
 
Behov fanns således att närmare identifiera vilken verksamhet som är ound- 
gängligen nödvändig inom Åmåls kommun för att kunna planera för alter- 
nativa lösningar och minimera negativa konsekvenser på samhället i sin hel- 
het vid en pandemisk situation. 
 
I skrivelsen föreslog säkerhetsskyddschefen att kommunstyrelsen beslutar att 
Åmåls kommun påbörjar arbetet med en pandemiplan samt att planeringen 
samordnas med revideringen av förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser 
och krisledningsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med säkerhetsskyddschefens förslag. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 293 
 
AU § 410 273/2006 
 
Utbildningsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 
 
Föredrogs skrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson av den 4 sep- 
tember 2006 angående utbildningsplan för extraordinära händelser och höjd 
beredskap. 
 
I skrivelsen hänvisades till Lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544). 
 
Lagen gäller från den 1 september 2006 och är enligt lagen kommunen 
skyldig att utbilda och öva förtroendevalda och anställda. Kommunen skall 
vidare inför varje ny mandatperiod fastställa en  plan för hur extraordinära  
händelser skall hanteras. För arbetet utgår ett statsbidrag. 
 
I skrivelsen föreslog säkerhetsskyddschefen antagande av förslaget till 
utbildningsplan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att antaga förslaget till utbildningsplan. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 294 
 
AU § 411 274/2006 
 
Risk och sårbarhetsanalys 
 
Föredrogs skrivelse av den 4 september 2006 från säkerhetsskyddschef 
Mats Johansson angående risk- och sårbarhetsanalys. Enligt Lagen SFS 
2006:544 är kommunen skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka 
den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och samman- 
ställas i en risk- och sårbarhetsanalys. För arbetet utgår statsbidrag. 
 
I skrivelsen redovisades förslag till arbetet och föreslog säkerhetsskydds- 
chefen att kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall arbeta med risk- 
och sårbarhetsanalyser och utser säkerhetsskyddschefen till processledare 
i enlighet med vad som redovisats i skrivelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med säkerhetsskyddschefens förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 295 
 
AU § 412 284/2006 
 
Västtrafik Fyrbodal AB – förslag till budget 2007 
 
Västtrafik hade översänt ”Förslag till budget 2007” daterat den 8 september 
till kommunen för yttrande. 
 
Ärendet hade överlämnats till planeringsingenjör Olle Andersson. 
 
Föredrogs planeringsingenjörens skrivelse av den 13 september 2006. 
 
I skrivelsen påpekades att Åmåls kommun i yttrande över trafikförsörjnings- 
plan 2007 – 2008 redovisat vilka trafikförändringar som önskas inför år 2007. 
Dessa önskemål kvarstod enligt planeringsingenjören och några tillägg utöver 
dessa önskemål hade han i nuläget inte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens skrivelse. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 296 
 
AU § 413  410/2004 
 
Samlad budget för turistverksamheten 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2005, KS § 23, hade 
uppdragits åt arbetsutskottet att bereda frågan om budget och konton för den 
omorganiserade turistverksamheten samt vidare förslag till attestplikt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade den 18 januari 2005, Au § 17, 
uppdragit åt ekonomichefen att inkomma med förslag. 
 
Ekonomichefen redogjorde inför arbetsutskottet för ärendet. Delade meningar 
fanns om det vidare förfarandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avföra ärendet från vidare behandling. 
 
______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kom- 
munstyrelsen beslutar genomföra sitt beslut av den 11 januari 2005, 
KS § 23, samt att uppdraget lämnas till budgetberedningen. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg dels arbetsutskottets förslag samt dels Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________________
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KS § 297 
 
AU § 414 310/2005 
 
Ändring av detaljplan för Tunneln 3 
 
Föredrogs skrivelse från kultur- och serviceförvaltningen angående detalj- 
plan för kvarteret Tunneln 3. 
 
Planavdelningen hade på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag 
till ny detaljplan för fastigheten Tunneln 3 i Åmål. Syftet med detaljplanen 
var att ge möjlighet att utöka fastigheten Tunneln 3 med ca 168 m2 och 
medge byggrätt för ett nytt garage. 
 
Hanteringen skedde enligt rutinerna för enkelt planförfarande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga erinringar mot förslaget. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 298  
 
AU § 441 289/2006 
 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut 2003 – 2005 i Åmåls kommun” 
 
Föredrogs revisionsrapport av den 15 september 2006 angående översikt- 
lig granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut under en treårsperiod. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades i rapporten att kommunledningskontoret 
hade en god överblick över beslutade ärenden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 299 
 
AU § 442 61/2006 
 
Kommunalt partnerskap med Manafwa i Uganda. 
 
Frågan om ingående av partnerskap med Manafwa kommun i Uganda 
hade diskuterats vid arbetsutskottets sammanträde den 20 juni 2006,  
AU § 324. 
 
Vid sammanträdet hade beslutats att kalla Rolf Andersson och Kjell Kaså till 
kommande sammanträde för redovisning av besöket samt diskussion om den 
fortsatta hanteringen. 
 
Redovisades de intryck som de båda representanterna fått från besöket. 
 
Representanterna presenterade ett förslag till avtal om partnerskap mellan 
Åmåls kommun och Manafwa kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå partnerskap med Manafwa kommun samt 
underteckna avtalet. Medel skulle sökas från SALA IDA. 
 
______________________ 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkade Håkan Sandberg avslag på 
arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg dels arbetsutskottets förslag samt dels Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________________ 
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KS § 300 
 
AU § 443 22/2005 
 
Strategiskt kompetensförsörjningscentrum Säffle/Åmål  - ändrad 
nationell medfinansiering 
 
Föredrogs skrivelse från länsstyrelsen i Örebro län av den 4 september 2006 
angående ändrad nationell medfinansiering. 
 
Anledningen till förändringen var de s k Plusjobben under år 2006. Ersätt- 
ningen utbetalades till Åmåls kommun i efterhand såsom en klumpsumma. 
Av denna anledning var det svårt att särskilja vad som från länsarbetsnämn- 
den är projektrelaterad finansiering respektive ej. 
 
Kommunchefen redogjorde ytterligare för ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Länsstyrelsebeslutet lägges till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 301 
 
AU § 444 438/2005 
 
Överklagande angående detaljplan för kv. Lejonet och Triangeln 3 
- regeringsbeslut 
 
Föredrogs regeringsbeslut av den 14 september 2006 angående tidigare 
överklagande från Gösta Lindberg, Åmål, avseende detaljplan för Lejonet och 
Triangeln 3 i Åmål. 
 
Regeringen hade beslutat avslå överklagandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Regeringsbeslutet läggs till handlingarna. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 302 
 
AU § 456  313/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – augustirapporten 2006 
 
Ekonomichefen redovisade augustirapporten avseende uppföljning av 
ekonomi och verksamhet och var det prognostiserade budgetunderskottet 
nu 5,3 miljoner kronor vilket var en ytterligare försämring med 0,5 mil- 
joner kronor sedan föregående prognos. 
 
Den största avvikelsen svarade kultur- och servicenämnden för där det 
befarade underskottet uppgick till 3,1 miljoner kronor. Barn- och utbild- 
ningsnämnden redovisade också ett stort underskott om 2,6 miljoner kro- 
nor. 
 
Finansförvaltningen hade ett prognostiserat budgetunderskott på 0,6 mil- 
joner kronor och var således det totala prognostiserade underskottet 5,9 
miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutar vidare uppdra åt ordföranden och ekonomichefen 
att gå ut med en skrivelse till nämnderna om ekonomisk återhållsamhet för 
återstoden av innevarande år. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 303 
 
AU § 457 303/2006 
 
Kilarna 1:7 – planuppdrag 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde 
den 21 september 2006, BMN § 167, angående Kilarna 1:7. 
 
Enligt skrivelsen hade ansökan inkommit från Kristina och Ingemar 
Danielsson, Åmål, angående avstyckning av 7 st tomter för fritidsbebyggelse 
på Kilarna 1:7. 
 
Bygg- och miljönämnden hade tillstyrkt ansökan samt hos kommunstyrelsen 
efterhört uppdrag om upprättande av ny detaljplan för området. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna det sökta planuppdraget. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 304 
 
AU § 458  286/2006 
 
Bidrag till Automotive Sweden för år 2006. 
 
Föredrogs skrivelse av den 14 september 2006 från Lisbeth Möller, Fyrbodals 
Kommunalförbund, angående tillväxtmedel för Automotive Sweden. 
 
Kostnaden för Åmåls del var 20.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett bidrag om 20.000 kronor för 
ändamålet att anvisas ur ansvar 2, verksamhet 1021 (kommunstyrelsens 
näringslivsaktivitet). 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-10-10 22 
  
 

 
 
Justerare   
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KS § 305 
 
AU § 459 111/2006 
 
Bidrag till projekt ”Vänerrike” 
 
Föredrogs beslut av den 25 september 2006 från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERDF) avseende projekt Vänerrike. 
 
Enligt beslutet bidrog fonden med 249.934 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutet lägges till handlingarna. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 306 
 
AU § 460 306/2006 
 
Uppsägning av avtal – SAMI 
 
Föredrogs skrivelse av den 27 september 2006 från Svenska Artisters och 
Musikers Intresseorganisation (SAMI). Enligt skrivelsen meddelades upp- 
sägning avseende det centrala avtalet för: 
1. Normalavtal – avtal med SAMI/IFPI om offentligt framförande av musik 
2. Normalavtal – tilläggsavtal till ovanstående rörande framförande av ljud- 
återgivningar inom kommunala vårdinstitutioner. 
 
Förhandling pågick med Sveriges Kommuner och Landsting och 
målsättningen var att ett nytt avtal skulle vara i drift fr o m den 1 januari 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Uppsägningen lägges till handlingarna 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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Justerare   
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KS § 307 
 
AU § 461 395/2005 
 
Utvärdering av Bokdagar i Dalsland 2006 
 
Föredrogs skrivelse av den 28 september 2006 från arbetsgruppen för 
Bokdagar i Dalsland. Enligt skrivelsen hade ”Bokdagar i Dalsland” genom- 
förts enligt den plan som låg till grund för kommunens bidrag. 
 
Syftet med projektet var att årligen skapa ett återkommande arrangemang 
och upprätthålla intresset och tillgången till litterära möten mellan etable- 
rade författare och läsare inte enbart i Dalsland utan också i hela Västra 
Götalandsregionen. 
 
Enligt skrivelsen hade årets bokdagar i Dalsland väl fyllt detta syfte. Ett 
extra inslag i årets bokdagar var att Författarlandslaget i fotboll mötte ett 
litterärt Dalslandslag. 
 
Uppmärksamheten har varit mycket positiv och samtliga lokala tidningar har 
refererat till Bokdagar i Dalsland. TV4 besökte ett av pressmötena och Radio 
Väst har sänt intervjuer. Enligt den ekonomiska redovisningen hade kost- 
nader och intäkter balanserat på 558.990 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Utvärderingen lägges till handlingarna. 
 
____________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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§ 308 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-09-05, Förköpsärende, Åmål Tydje-Nygård 1:22, Tösse-Tydje 
2006-09-14, Förköpsärende, Åmål Flåtungebyn 2:2, Fröskog församl 
2006-09-14, Förköpsärende, Åmål Törsrud 1:6, Förskog församl 
2006-09-14, Förköpsärende, Åmål Rolfsbyn 1:25, Tösse-Tydje 
2006-09-21, Förköpsärende, Åmål Hamnviken 2 
2006-09-25, Förköpsärende, Åmål Klinten 23 
2006-09-25, Förköpsärende, Åmål Slädekärr 1:60, 1:61, Tösse-Tydje 
2006-09-25, Förköpsärende, Åmål Larsbol 1:13, Åmåls församling 
2006-09-26, Förköpsärende, Åmål Hovslagaren 2 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-09-27 angående 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Löner 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
 
§ 309 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-09-19, 
2006-09-26, 2006-10-02 och 2006-10-03. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll från 
sammanträde 2006-09-07. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2006-08-30. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 310 
 
Minnesanteckningar från Regionala Ägarrådet  
 
Föredrogs minnesanteckningar förda vid sammanträde med Regionala 
Ägarrådet (för Västtrafik) som avhållits den 31 augusti. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anteckningarna läggs till handlingarna 
 
§ 311 
 
Västra Götalandsregionens  ”Mål och inriktning 2007-2009” 
 
Föredrogs skivelse från Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårds- 
kansliet, av den  26 september 2006 tillsammans med dokumentet ”Mål och 
inriktning, med effektmål, för 2007-2009”. Dokumentet hade fastställts  av 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 juni 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Skrivelsen och dokumentet läggs till handlingarna. 
 
§ 312 
 
Uttalande från Unga Synskadades medlemsmöte 2006-08-12 
 
Föredrogs uttalande, ställt till Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och 
Landsting m fl, och som antagits vid Unga Synskadades medlemsmöte  
den 12 augusti 2006. Uttalandet tog upp behovet av ledsagarservice för 
personer med synnedsättning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uttalandet läggs till handlingarna 
 
§ 313 
 
Pressmeddelande från Vägföreningen Via Lappia 
 
Föredrogs pressmeddelande från Vägföreningen Via Lappia av den 12 sep-
tember 2006 i anledning av att  riksväg 45 fått vägstatus  Europaväg 45 från 
Göteborg till Karesuando. FN, som beslutar om Europavägnätet hade givit  
sitt godkännande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
_______________________ 


