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KS § 326 
 
AU § 474 316/2006 
 
Begäran om omdisponering inom investeringsbudgeten – 
Kristinebergsskolan 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 20 september 2006, BUN § 162, angående omdisponering inom 
investeringsbudgeten. 
 
I investeringsbudgeten för 2006 fanns upptaget för Kristinebergsskolan  
200.000 till interntelefonsystem. 
 
Från enhetschefens sida hade man begärt att få omdisponera beloppet till 
bärbara datorer. 
 
Nämnden hade hos kommunfullmäktige tillstyrkt begäran om omdisponering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens framställning om omdisponering. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________
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KS § 327 
 
AU § 475 315/2006 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 20 september 2006, BUN § 169, angående hantering av skol- 
hälsovårdsjournaler. Enligt nämnden var det viktigt att hälsovårdsjournalerna 
följde barnen/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser.  
 
Beslut krävdes av kommunfullmäktige med hänvisning till sekretessen mellan 
myndigheter. 
 
Att överlämna journalen i original till annan myndighet kunde ske först efter 
ett fullmäktigebeslut. Sådant beslut skulle fattas årligen. 
 
Nämnden hade föreslagit fullmäktige att tillstånd lämnas att få överlämna 
skolhälsovårdsjournaler (gäller endast i kommunen upprättad journal) i 
original till annan myndighet i enlighet med 15§ 2 st. i arkivlagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________
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KS § 328 
 
AU § 476 149/2005 
 
Bidrag till Europa Direkt-kontoret i Åmål – regionens beslut 
 
Föredrogs beslut av den 14 september 2006 från Västra Götalandsregionen 
angående Åmåls kommuns ansökan om stöd till ”Europa Direkt kontor i 
Åmål”. 
 
Enligt beslutet hade Västra Götalandsregionen avslagit kommunens fram- 
ställan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutet lägges till handlingarna 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________
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KS § 329 
 
AU § 477 333/2006 
 
Delårsrapport januari – augusti 2006 för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland 
 
Föredrogs skrivelse av den 13 september 2006 från Samordningsför- 
bundet Norra Dalsland med delårsrapport avseende verksamheten under 
januari – augusti 2006. 
 
Av skrivelsen framgick bl a att intäkterna för perioden var budgeterad till 
2.000.347 kronor. Kostnaderna för perioden uppgick till 460.963 kronor 
och fanns för närvarande ett överskott om 1.539.384 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapporten läggs till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet efterhör hos vård- och omsorgsnämnden frågan om behov att 
tillskjuta kommunala medel inför 2007 då ett stort överskott förväntades 
under år 2006. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
kommunstyrelsen i sitt beslut skriver in följande som expedieras till 
Samordningsförbundet Norra Dalsland: 
 
”Samordningsförbundet har sedan starten i april 2005 fattat beslut om endast 
kronor 279 000 till insatser för rehabilitering. Med ett totalt anslag på 4,5 Mkr 
är detta ej tillfredsställande. Under samma tid har 520 000 kronor använts till 
administrativa kostnader. I delårsrapporten saknas uppgift om anmärkningar i 
revisionsrapport för år 2005 har åtgärdats.” 
 
Kjell Lindstedt yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag. 
 
Kurt Svensson föreslog att i beslutet skrives in följande: ”Mot bakgrund av 
den redogörelse som lämnats vid kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter 
Åmåls kommun att konkreta åtgärder kommer igång inom förbundet  under 
återstoden av år 2006 och början av år 2007.” 
 
Christer Törnell yrkade bifall till Kurt Svenssons förslag. 
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forts KS § 329 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Samordningsförbundet har sedan starten i april 2005 fattat beslut om endast 
kronor 279 000 till insatser för rehabilitering. Med ett totalt anslag på 4,5 Mkr 
är detta ej tillfredsställande. Under samma tid har 520 000 kronor använts till 
administrativa kostnader. I delårsrapporten saknas uppgift om anmärkningar i 
revisionsrapport för år 2005 har åtgärdats. 
 
Mot bakgrund av den redogörelse som lämnats vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott förutsätter Åmåls kommun att konkreta åtgärder kommer igång 
inom förbundet under återstoden av år 2006 och början av år 2007.” 
 
I övrigt läggs rapporten till handlingarna. 
 
_____________ 
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KS § 330 
 
AU § 478 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade arbetsmarknadsläget enligt 
den senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls del 7,1% att jämföras med regionens 
4,3% och riket 4,2%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 11,2% att jämföras med regionen  
7,1% och riket 7,3%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 19,4%. 
 
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 lägges till handlingarna. 
 
____________________
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KS § 331 
 
AU § 479      215/2006 
 
Socialstyrelsens skrivelse ”Vissa frågor om överförande, bevarande och 
gallring av dokumentation enl SoL och LSS” samt departements-
promemorior: ”Barns rätt till information m m och Bevarande av 
dokumentation vid vissa placeringar” 
 
Rubricerade skrivelser hade överlämnats till kommunen för yttrande och 
hade ärendet remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 
 
Föredrogs nämndens yttrande av den 21 september 2006, VON § 87. 
 
Enligt yttrandet hade nämnden beslutat att avstå från att lämna yttrande då 
nämnden inte hade något i övrigt att tillägga. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande meddela att man inte har något i 
övrigt att tillägga. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2006-11-14 9 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 332 
AU § 491 358/2006 
 
Speciella insatser för ungdomar vid Södra Skolan/Kristinebergsskolan 
 
Föredrogs protokoll av den 6 oktober 2006 från sammankomst med 
presidierna inom barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgs- 
nämnden och kultur- och servicenämnden angående problem med vissa 
skolelever. 
 
Vård- och omsorgschefen Gunilla Bexelius redogjorde inför arbetsut- 
skottet för ärendet. 
 
Sammanträdet hade utmynnat i ett förslag som innebar ett vidare och lång- 
siktigt samarbete mellan skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten för att 
strukturera de aktuella ungdomarnas skoltid och fritid. Barn- och ungdoms-
psykiatrin, polisen och ungdomsmottagningen bjuds in som samarbets- 
partners. I arbetet skulle också föräldrastöd/föräldrautbildning ingå. Ett 
seminarium skulle hållas i slutet av oktober. 
 
Presidiemötet hade beslutat att stödja den planering som presenterades av 
Berit Johansson och den aktuella problematiken skulle ges hög prioritet i 
respektive verksamhet. 
 
Mötet hade vidare beslutat att snarast förankra sitt ställningstagande i 
respektive nämnd. 
 
Vidare innebar det fortsatta arbetet att man hos kommunfullmäktige ansöker 
om att ”den flyktingpott” på 2,3 miljoner kronor som redovisats som ett 
överskott hos vård- och omsorgsnämnden 2005 får tas i anspråk för ända- 
målet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka tilläggs- 
budgetering och omdisponering av aktuella 2,3 miljoner kronor att användas 
för ändamålet. För att kunna hantera ärendet i kommunfullmäktige behövs en 
framställning från vård- och omsorgsnämnden. 
_______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till åtgärder. 
 
________________ 
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KS § 333 
 
AU § 492 339/2006 
 
”Vision & Åtgärdsområde” – remiss från Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Kommunalförbundet Dalsland hade genomfört en analys att utgöra platt- 
form för det fortsatta utvecklingsarbetet på Dalslandsnivå. I dialogsemi- 
narierna hade deltagit politiker och tjänstemän inom Kommunalförbundets 
förbundsdirektion samt Västra Götalandsregionen. I övrigt hade inget brett 
partnerskap deltagit. 
 
Förslaget var daterat den 28 augusti 2006 och hade skickats ut till 
medlemmarna på remiss för yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka remissen 
utan invändningar. 
 
I beslutet deltog ej Thomas Olson. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att avge 
remissvar. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg och ställdes proposition på de båda förslagen. Han konstaterade därvid 
att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Lindstedt. 
______________ 
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KS § 334 
 
AU § 493 340/2006 
 
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Dalsland – remiss 
 
Kommunalförbundet Dalsland hade genom sin direktion utarbetat förslag till 
ny förbundsordning daterad den 29 juni 2006. 
 
Förslaget hade skickats ut till medlemmarna på remiss för yttrande. 
 
Arbetsutskottet diskuterade namnfrågan och fanns viss tveksamhet angående 
det föreslagna namnet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att i yttrandet intet 
erinra mot förslaget. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstå från att avge 
remissvar. 
 
Kurt Svensson och Gustav Wennberg yrkade bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Christer Törnell föreslog som tillägg att i anslutning till punkt 15 yttras att 
Åmåls kommun utgår ifrån att revisionen kommer att biträdas av auktoriserad 
eller godkänd revisor vid bokslutsrevisionen. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag fanns i ärendet samt ett tilläggs-
förslag och ställde proposition på de båda förslagen. Han konstaterade därvid 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vidare i enlighet med Christer Törnells 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag och med följande tillägg: i anslutning till punkt 
15 yttras att Åmåls kommun utgår ifrån att revisionen kommer att biträdas av 
auktoriserad eller godkänd revisor vid bokslutsrevisionen. 
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forts KF § 334 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige uttala att varje 
medlemskommuns fullmäktige väljer revisor till förbundet. 
 
I beslutet deltog ej Kjell Lindstedt. 
________________ 
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KS § 335 
 
AU § 494 344/2006 
 
Delårsrapport per den 30 juni 2006 – Fyrbodals Kommunalförbund 
 
Föredrogs delårsrapport per den 30 juni 2006 från Fyrbodals Kommunal- 
förbund. 
 
Föredrogs vidare revisionsberättelse i anledning av delårsbokslutet vilken 
rapport tillstyrkt att förbundets delårsrapport godkännes. Revisorerna 
bedömde att rapporten var upprättad i enlighet med Kommunala redovis- 
ningslagen. 
 
Revisorerna bedömde vidare att ett balanserat resultat skulle uppnås vid 
årets slut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
_______________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 336 
 
AU § 495 313/2006 
 
Skrivelse om ekonomisk återhållsamhet återstoden av året. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen hade, enligt uppdrag 
från arbetsutskottet, gått ut med en skrivelse daterad den 16 oktober 2006, 
angående största möjliga återhållsamhet under återstoden av innevarande år 
med hänvisning till de negativa prognoser som för närvarande förelåg. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen lägges till handlingarna. 
 
_____________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 337 
 
AU § 549 345/2006 
 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av dokumenthanteringen hos 
styrelsen och nämnderna i Åmåls kommun” 
 
Föredrogs revisionsrapport av den 16 oktober 2006 angående dokument- 
hanteringen inom kommunen. 
 
Rapporten behandlade hur inkomna och upprättade handlingar hanterades 
för att uppfylla kraven på allmänna handlingars offentlighet och hade gransk- 
ningen omfattat posthantering, diarieföring/registrering, arkivreglemente, 
arkivbeskrivningar, dokumenthanteringsplaner och förvaring av handlingar. 
 
Sammanfattningsvis konstaterade rapporten att kommunen har en god struktur 
på sin dokumenthantering. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 338 
 
AU § 550 331/2006 
 
Ansökan om bidrag till seminarium – Dalslands Föreningsallians 
 
Föredrogs skrivelse av den 2 oktober 2006 från Dalslands Förenings- 
allians med anhållan om ett bidrag från kommunen på 2.000 kronor för att 
anordna ett seminarium den 16 november i Håverud. 
 
Ordföranden redogjorde ytterligare för ärendet. Kontakter hade tagits med 
övriga Dalslandskommuner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avslå framställningen 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 339 
 
AU § 551  286/2006 
 
Bidrag till Automotive Sweden för år 2006 – ändring av tidigare beslut 
 
Kommunstyrelsen hade vid sammanträde den 10 oktober 2006, KS § 304, 
beslutat att lämna ett bidrag om 20.000 kronor till Automotive Sweden för 
innevarande år. 
 
I skrivelse från Kommunalförbundet Fyrbodal  hade senare meddelats att 
bidraget kunde finansieras inom Förbundet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen återkallar sitt tidigare beslut i ärendet. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 340 
 
AU § 552 348/2006 
 
Skatteverkets beslut om generellt sysselsättningsstöd 
 
Föredrogs Skatteverkets beslut av den 17 oktober 2006 angående generellt 
sysselsättningsstöd. 
 
Enligt beslutet hade verket medgivit kommunen ett generellt sysselsättnings- 
stöd med 8.587.410 kronor och skulle beloppet tillgodoföras kommunens 
skattekonto på  beslutsdagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutet lägges till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 341 
 
AU § 559 382/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet, septemberrapporten 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning avseende uppföljning av 
ekonomi och verksamhet per den 30 september 2006. 
 
För verksamheterna redovisades ett prognostiserat budgetunderskott om 
4,7 Mkr, vilket var en förbättring med 0,6 Mkr sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningen pekade på ett budgetunderskott om 0,6 Mkr, varför det 
totala budgetunderskottet var prognostiserat till 5,3 Mkr. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 342 
 
AU § 560 328/2006 
 
Utökad kommunal borgen för Åmåls Kommunfastigheter AB
 
Föredrogs skrivelse från Åmåls Kommunfastigheter AB av den 6 oktober 
2006 angående utökad kommunal borgen. 
 
Styrelsen för Åmåls Kommunfastigheter AB hade vid sammanträde den 2 
oktober 2006 beslutat att genomföra bostadsbyggnation inom kvarteret 
Mörten 2 till en total kostnad om 19 Mkr. 
 
Styrelsen hade samtidigt beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om en 
utökning av kommunens borgensåtagande gentemot Åmåls Kommunfastig-
heter AB med 30 Mkr från nuvarande 420 Mkr till 450  Mkr. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet den 26 oktober 2006 och hade 
ekonomichefen inga erinringar mot den begärda ökningen av borgens-
summan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige medgiva utökat borgens-
åtagande gentemot Åmåls Kommunfastigheter AB upp till 450 Mkr. 
 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 343 
 
AU § 561 176/2006 
 
Motion ang huvudmannaskap för djurparken
 
Håkan Sandberg (m) hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den  
22 maj 2006  angående huvudmannaskapet för djurparken. 
 
I motionen föreslogs att djurparken återföres till kultur- och servicenämndens 
huvudmannaskap. 
 
Yttrande hade inkommit från kultur- och servicenämndens sammanträde den 
30 augusti 2006, Ksn § 71, samt från vård- och omsorgsnämndens samman-
träde den 26 oktober 2006, Von § 94. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 1 november 
2006, KF § 195N, enligt vilket beslut huvudmannaskapet skall ligga hos vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens konstaterande överlämnas till kommunfullmäktige såsom 
svar på motionen. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 344 
 
AU § 562 420/2004 
 
Motion ang ungdomsarbetslösheten
 
Kjell Kaså (c ) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den 30  
november 2004 angående ungdomsarbetslösheten i Åmål. 
 
Redovisning hade skett från arbetslivsenheten angående nuvarande arbetssätt 
och metoder. 
 
Ärendet hade behandlats inom kommunstyrelsens arbetsutskott vid sex 
tidigare tillfällen. 
 
Föredrogs vård- och omsorgsnämndens yttrande av den 26 oktober 2006,  
Von § 96, med hänvisning till tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna vård- och omsorgsnämndens 
protokollsutdrag jämte tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige såsom  
svar på motionen. 
 
______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 345 
 
AU § 563 371/2006   
 
Motion ang nämndernas verksamhet från 1 januari 2007
 
Håkan Sandberg (m) hade till kommunfullmäktige ingivit motion den  
30 oktober 2006 angående nämndernas enheter/verksamheter från årsskiftet. 
 
Enligt motionen önskade Håkan Sandberg att svar kunde lämnas vid 
fullmäktiges ordinarie novembersammanträde. 
 
Genomgicks sammanställning avseende fördelningen efter kommande 
årsskifte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna den framtagna fördelningen till 
kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
Det noterades till protokollet att en mera detaljerad specifikation görs i 
samband med ombudgeteringen av 2007 års budget, vilken upprättats enligt 
den gamla organisationen. 
 
________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde kompletterades sammanställningen 
enligt förslag från Sven Martinsson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med den komplettering som föreslagits av Sven 
Martinsson. 
 
___________________ 
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KS § 346  
 
AU § 565 61/2006 
 
Samarbete med Manafwa, Uganda – SALA IDA-projekt 
 
Föredrogs skrivelse av den 20 oktober 2006 från utvecklingschefen  
Jan-Erik Lundin angående samarbetsprojekt med Manafwa i Uganda. 
 
I skrivelsen föreslogs ansökan för 5 st projekt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om projekt med följande prioriterings-
ordning: 
 
1   Lednings- och samordningsfunktion 
2   Miljöfrågor och sophantering 
3   Karlbergsgymnasiet – solenergi 
4   Karlbergsgymnasiet – vattenförsörjning 
5   Kommunal administration 
 
Noterades att projektet avseende ”Lednings- och samordningsfunktion”  
var en förutsättning för att kunna arbeta med de övriga projekten. 
 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde konstaterade Håkan Sandberg att 
ärendet redan var avgjort.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________
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KS § 347 
 
AU § 566 380/2006 
 
Anhållan om lönebidrag – Höghedens Slalomklubb 
 
Höghedens Slalomklubb hade i skrivelse, vilken inkommit den 1 november 
2006 anhållit om ett 20%-igt lönebidrag avseende heltidstjänst från och med 
den 13 november 2006 till årets utgång. 
 
Ekonomichefen hade yttrat sig i ärendet och föreslog att den sökta löne-
bidragstjänsten beviljas och att den kommunala kostnaden – 6 300 kronor – 
finansieras från det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2006 års 
budget, verksamhet 6101. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan i enlighet med ekonomichefens 
yttrande. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 348 
 
AU § 567 379/2006 
 
Integrationsverkets prognosbrev 27 oktober 2006
 
Föredrogs Integrationsverkets prognosbrev avseende flyktingmottagandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelsen lägges till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kopia överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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KS § 349 
 
POU § 115 347/2004 
 
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun”   
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-02-22 § 41 fastställt  
PA-koncept ”Rekryteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande 
bilagor. 
 
Enligt dom 2006:11 i Arbetsdomstolen har arbetsgivarens omplacerings-
skyldighet vid eventuell uppsägning p g a arbetstagarens personliga 
förhållanden till följd av sjukdom utökats från att tidigare enbart ha omfattat 
tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade anställningar.  
 
Med anledning härav föreslår personalenheten att bilaga 1 ”Rekryterings- 
ordning för Åmåls kommun” till ovannämnda PA-koncept revideras vad 
gäller punkt 1 ”Omplacering – arbetstagarens personliga förhållanden”. 
Revideringen innebär att omplaceringsskyldigheten vid eventuell uppsägning 
p g a arbetstagarens personliga förhållanden till följd av sjukdom har utökats 
från att tidigare enbart ha omfattat tillsvidareanställningar till att även omfatta 
tidsbegränsade anställningar.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa revideringen av 
bilaga 1 enligt personalenhetens förslag att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringar i  
PA-konceptet med tillhörande bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, 
AD-domar eller motsvarande får fastställas av personal- och organisations-
utskottet och redovisas för kommunfullmäktige en gång per år.   
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
________________
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KS § 350 
 
POU § 116 375/2005 
 
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun” 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2006-01-25 § 10 fastställt  
PA-koncept ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls kommun” 
med tillhörande bilagor. 
 
Enligt dom 2006:11 i Arbetsdomstolen har arbetsgivarens omplacerings-
skyldighet vid eventuell uppsägning p g a arbetstagarens personliga 
förhållanden till följd av sjukdom utökats från att tidigare enbart ha omfattat 
tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade anställningar.  
 
Med anledning härav föreslår personalenheten att ovannämnda PA-koncept 
revideras när det gäller stycket ”Omplacering till annat arbete”. Revideringen 
innebär att omplaceringsskyldigheten utökas från att tidigare enbart ha 
omfattat tillsvidareanställningar till att även omfatta tidsbegränsade 
anställningar. Den nya rutinen föreslås se ut enligt följande: 
 
Arbetsgivaren skall inför en eventuell uppsägning av personliga skäl,  
där skälen är att hänföra till sjukdom, först inventera om det finns lediga 
tillsvidareanställningar. Om det inte finns någon lämplig tillsvidareanställ-
ning att erbjuda, prövas därefter om det finns någon lämplig tidsbegränsad 
anställning (t ex ett vikariat) som arbetstagaren kan omplaceras till. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa revideringen av  
stycket ”Omplacering till annat arbete” i ovannämnda PA-koncept enligt 
personalenhetens förslag att gälla fr o m 2006-10-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ändringar i  
PA-konceptet med tillhörande bilagor till följd av ändringar i lag och avtal, 
AD-domar eller motsvarande får fastställas av personal- och organisations-
utskottet och redovisas för kommunfullmäktige en gång per år.   
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
________________ 
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KS § 351 
 
POU § 117 335/2006 
 
Omdisponering av medel i personalenhetens budget för 2006 
 
Personalchefen föreslår att ca 200.000 kronor får överföras från det centrala 
kontot för rehabiliteringsverksamhet (ans 213, vht 026) till det centrala kontot  
för företagshälsovård (ans 213, vht 022) för täckande av kostnader för 
rehabiliteringskurser för långtidssjukskrivna samt hälsoutvecklingsprojekt 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, som bedrivs i samarbete med 
företagshälsovården.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ca 200.000 kronor får 
överföras från det centrala kontot för rehabiliteringsverksamhet (ans 213,  
vht 026) till det centrala kontot för företagshälsovård (ans 213, vht 022) 
i enlighet med personalchefens förslag. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
________________ 
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§ 352 
 
Delgivning av delegationsbeslut
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-10-03, Förköpsärende Åmål 6:23, Kottevägen 10  
2006-10-10, Förköpsärende Åmål Tjuke 1:8 
2006-10-10, Förköpsärende Åmål Östersbyn 1:20, Fröskog-Edsleskog 
2006-10-12, Förköpsärende Åmål Sotebyn 1:57, Tösse-Tydje 
2006-10-12, Förköpsärende Åmål Herkules 3, Nolbygatan 38 
2006-10-19, Förköpsärende Åmål Knyttkärr 2:36 
2006-10-31, Förköpsärende Åmål Årebol 1:35, ½-del, Ånimskog 
2006-10-31, Förköpsärende Åmål Kristinedal 1:12, Fröskog-Edsleskog 
2006-10-31, Förköpsärende Åmål Fyrsten 1:4, Fröskog-Edsleskog 
2006-10-31, Förköpsärende Åmål Hamnviken 5 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-10-24 angående 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Ledighet utan lön vid fackliga studier 
- Löner 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2006-10-31 angående 
-Löner 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 353 
 
Delgivning av protokoll
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-10-11,  
2006-10-16, 2006-10-17, 2006-10-24, 2006-10-31 och 2006-11-07. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll från  
sammanträde 2006-10-03. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde  
2006-09-27. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 354 
 
Västra Götalandsregionens delårsrapport 
 
Föredrogs Västra Götalandsregionens delårsrapport januari-mars 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 355 
 
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll
 
Föredrogs länsstyrelsens protokoll av den 11 oktober 2006 avseende 
inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskaps-
förordningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 356 
 
Minnesanteckningar, Agenda 21
 
Föredrogs minnesanteckningar från möte 2006-08-30 med Agenda  
21-gruppen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 357 
 
SKL-rapport
 
Föredrogs Sveriges Kommuners och Landstings rapport ”Aktuellt om skola 
och barnomsorg” från oktober 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 358 
 
Revisionsprotokoll, Fyrbodals Kommunalförbund
 
Föredrogs protokoll från möte 2006-10-03 inom revisionen för Fyrbodals 
Kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 359 
 
Rapport från Västtrafik
 
Föredrogs ”Upphandlingsrapport och beslut angående transportörsupp-
handling VT AB 2007”, 2006-10-28, från Västtrafik AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 360 284/2006 
 
Västtrafiks budget 2007
 
Föredrogs Budget 2007 för Västtrafik AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Budgeten läggs till handlingarna. 
 
§ 361 
 
Minnesanteckningar från Regionala Ägarrådet
 
Föredrogs minnesanteckningar förda vi sammanträde med Regionala 
Ägarrådet och Västtrafiks styrelse den 12 oktober 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
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§ 362 
 
Västtrafiks resultatrapport 
 
Föredrogs resultatrapport januari-augusti 2006 för Västtrafik AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 363 
 
SKL-rapport
 
Föredrogs Sveriges Kommuners och Landstings rapport ”Aktuellt om 
äldreomsorgen” från november 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
________________ 
 
 
 
 
 


