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KS § 405 
 
AU § 577 109/2006 
 
Motion – fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen 
 
Michael Karlsson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 27 mars 
2006 med förslag att kommunfullmäktige årligen budgeterar för fria arbets- 
kläder till barnomsorgspersonalen i Åmåls kommun. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och hade 
nämnden yttrat sig vid sammanträde den 20 september 2006, BUN § 167. 
 
Nämnden hade beslutat överlämna ärendet utan eget yttrande. 
 
Personal- och organisationsutskottet hade behandlat ärendet den 1 november 
2006, POU § 130, och därvid föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig 
positiv till motion och att fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen införes 
så snart som möjligt. 
 
Enligt  kostnadsberäkning av den 30 augusti 2006 innebar förslaget en 
kostnad om cirka 500 kronor/berörd personal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 
motionen och att kostnaden belastar barn- och utbildningsnämndens budget. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson återremiss 
av ärendet för att undersöka det ekonomiska utrymmet hos nämnden samt 
lämplig starttidpunkt. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet. 
 
_________________
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KS § 406 
 
AU § 578 217/2006 
 
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 6,4% att jämföras med 
regionen 3,9% och riket 4,0%. 
 
Den totala arbetslösheten var för Åmål 10,6% att jämföras med regionens 
6,8% och riket 7,3%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 17,1%. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 407 
 
AU § 579 217/2006 
 
Ersättningskrav  - fastigheten Åmål 3:30. 
 
Gunnel Bergensjö-Hjelm, Ängelholm, hade i skrivelse av den 15 oktober 
2006 begärt ersättning från Åmåls kommun med 8.072 kronor i samband med 
försäljningen av fastigheten Åmål 3:30. 
 
I skrivelsen pekade Gunnel Bergensjö-Hjelm på att kommunens förköps- 
bedömning hade dragit ut på tiden och att hon därigenom som säljare lidit 
ekonomisk skada. 
 
Ärendet hade varit remitterat till fastighetsingenjör Lennart Karlsson och 
föredrogs dennes yttrande av den 3 november 2006. I skrivelsen hänvisades 
till förköpslagen vilken medger kommunen 3 månader innan man underrättar 
säljare och köpare om eventuellt förköp. Enligt fastighetsingenjören hade 
kommunen uppfyllt förköpslagens krav. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avslå framställningen om ersättning. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 408 
 
AU § 580 22/2005 
 
Länsstyrelsens i Örebro län beslut angående förlängning av 
projektperiod i projektet Strategiskt kompetensförsörjningscentra  
Säffle-Åmål 
 
Föredrogs beslut av den 6 november 2006 från länsstyrelsen i Örebro län 
angående projektperioden för Strategiskt Kompetensförsörjningscentra. 
 
Enligt beslutet hade länsstyrelsen i Örebro län beslutat att förlänga projekt- 
perioden till och med den 28 februari 2002 samt överflyttning av EU-medel 
med 75.000 kronor. 
 
Förlängningen gjordes för att kunna slutföra redovisning samt några avslut- 
ningsaktiviteter inom projektperioden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutet lägges till handlingarna. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 409 
 
AU § 581 
 
Hantering av förtroendemannaarvodena inför år 2007 
 
Under mandatperioden hade en parlamentarisk utredningsgrupp sett över 
kommunens arvodesreglemente och hantering av ersättningar och hade arbetet 
utmynnat i ett fullmäktigebeslut som innebär en konstruktion där arvodena 
indexuppräknas. 
 
Beträffande arvoden till ordföranden och vice ordförande i barn- och utbild- 
ningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och gymnasie- 
nämnden hade förutsättningarna förändrats genom ändrad nämndorganisa- 
tion. 
 
Kanslichefen efterhörde hur situationen skulle hanteras inför årsskiftet då 
ärendet var brådskande. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt personal- och organisationsutskottet att inkomma 
till kommunfullmäktige med förslag i ärendet så att även dessa fasta arvoden 
kommer in i det fastställda uppräkningssystemet. 
 
Personal- och organisationsutskottet skulle även lägga förslag på arvode till 
kommunstyrelsens ordförande i detta sammanhang. 
 
___________________ 
 
Personal- och organisationsutskottet hade till kommunstyrelsen inkommit 
med efterfrågat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Förslaget behandlas vid extra kommunstyrelse tisdagen den 12 december 
2006, kl 13.30. 
 
__________________
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KS § 410 
 
AU § 595 85/2006 
 
Revidering av förbundsordningen för Säffle-Åmåls Kommunalförbund 
 
Förutsättningarna för gymnasieverksamhet hade förändrats genom att  
gymnasieutredningen förkastats och en ny gymnasieutredning kommer att 
tillsättas av regeringen. 
 
Båda medlemskommunerna hade därför beslutat skjuta på uppstarten 
av Kommunalförbundets självständiga organisation 1 år fram i tiden vilket 
innebar att aktuellt datum nu var den 1 januari 2008. 
 
Föredrogs förslag till reviderad förbundsordning i anledning av uppskjutandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
reviderad förbundsordning för kommunalförbundet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige konstatera att 
tidigare diskussioner om programfördelning inför läsåret 2007/2008 inte 
längre var aktuell. 
 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades paragraferna 5 och 7. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet behandlas vid extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den 12 
december 2006, kl 13.30. 
 
___________________
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KS § 411 
 
AU § 596 407/2006  
 
Kommunens arkivmyndighet 
 
Enligt nuvarande organisation är kultur- och servicenämnden kommunens 
arkivmyndighet. 
 
Genom den nämndorganisation som träder ikraft vid årsskiftet finns kultur- 
och servicenämnden inte längre kvar. 
 
Kultur- och servicenämnden hade vid sammanträde den 9 november 2006, 
KSN § 125, föreslagit att arkivmyndighet från årsskiftet är den nybildade 
kulturnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kulturnämnden är arkiv- 
myndighet från den 1 januari 2007. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 412 
 
AU § 597 398/2006 
 
Folkhälsoprogram för perioden 2007 – 2009 
 
Föredrogs förslag från folkhälsosamordnaren Carolina Ekström till  
Folkhälsoprogram för perioden 2007 – 2009. Redogjordes för hur arbetet 
bedrivits inom nämnderna och förvaltningarna. 
 
Föredrogs vidare skrivelse från folkhälsosamordnaren av den 27 november 
2006 angående implementeringen av planen.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till 
Folkhälsoprogram för perioden 2007 – 2009. 
 
Noterades att folkhälsosamordnaren har fått Folkhälsorådets uppdrag att 
besöka ansvariga enheter för att implementera det fortsatta arbetet. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 413 
 
AU § 598 159/2005 
 
LSS-boende Olofsgatan – slutredovisning 
 
Föredrogs skrivelse från Åmåls Kommunfastigheter AB av den 23 november 
2006 angående slutredovisning av nybyggnation LSS-boende vid Olofs- 
gatan. 
 
Åmåls kommun hade uppdragit åt ÅKAB att genomföra byggnationen med en 
kostnadsram på högst 9.550.000 kronor. 
 
Enligt föreliggande slutredovisning uppgick den totala kostnaden till 
8.447.288 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Slutredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 414 
 
AU § 599 169/2006   
 
Ekonomisk flerårsplan  
 
Förutom antagande av en årsbudget skall kommunfullmäktige årligen 
upprätta en ekonomisk flerårsplan omfattande 3 år där budgeten utgör det 
första året. 
 
Arbetet med flerårsplanen t o m år 2009 hade fortgått parallellt med det 
ordinarie budgetarbetet och utmynnat i förslag som redovisas i resultat- 
prognos och finansieringsprognos. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
ekonomisk flerårsplan. 
 
________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 415 
 
AU § 600 250/2006 
 
Parlamentarisk grupp för utformning av kommunens verksamhetsplan 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2006, KF § 123, 
hade framtagits en snabbrapport för halvårssituationen och var rapporten 
utformad för att utgöra underlag för arbetet med den kommande verksam- 
hetsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträdet att en parlamentarisk grupp 
skulle tillsättas för utformningen av kommunens verksamhetsplan. 
 
Genom beslutet kommer arbetet sannolikt att försenas och att den aktuella 
gemensamma verksamhetsplanen enligt den nya modellen framlägges först 
vid nästa årsskifte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en parlamentarisk grupp 
tillsättes för att utarbeta förslag till verksamhetsplan. Gruppen skall bestå av 
en representant från varje parti i kommunfullmäktige. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 416 
 
AU § 601 400/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – oktoberrapporten 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av den 22 november 2006 
avseende uppföljning av ekonomi och verksamhet per oktober månads 
utgång. 
 
Verksamheterna redovisade ett prognostiserat budgetunderskott på 5,7 
miljoner kronor vilket var en försämring med 1,0 miljoner kronor. 
 
Den centrala finansförvaltningen prognostiserade ett överskott på 0,6 miljoner 
kronor vilket var en förbättring med 1,2 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebar detta att prognosen för helåret slutade på ett beräknat 
budgetunderskott om 5,1 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 417 
 
AU § 602 234/2006 
 
Preliminär trafikförsörjningsplan 2007/2008 från Västtrafik – yttrande 
 
Västtrafik hade till kommunen överlämnat preliminär trafikförsörjningsplan 
för perioden 2007/2008 för synpunkter och hade ärendet remitterats till 
planeringsingenjör Olle Andersson. 
 
Föredrogs planeringsingenjörens yttrande av den 10 november 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens yttrande. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
__________________
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KS § 418 
 
POU § 146 322/2006 
 
Upphandling av företagshälsovård 
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 060503 § 67 
beslutat att en gemensam upphandling av företagshälsovård fick ske med 
Säffle kommun.  
 
Med hänvisning till personal- och organisationsutskottets beslut lämnade  
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson en fullmakt till Säffle kommun 
för deltagande i gemensam upphandling av företagshälsovård. Från Åmåls 
kommun deltog personalchefen och personalsekreterare Marita Koivuoja  
i upphandlingen. Förfrågningsunderlag avseende företagshälsovård för 
kommunerna Säffle och Åmål, Säffle/Åmål gymnasieförbund och 
Säfflebostäder skickades ut 061003. Anbud skulle lämnas gemensamt på  
hela förfrågan för Säffle och Åmåls kommuner. Sista anbudsdag var 061117.  
Avtal om företagshälsovård skulle därefter tecknas av respektive kommun. 
 
Vid anbudstidens utgång 061117 hade ett anbud inkommit i ärendet.  
 
Inköpare Björn Koch, Säffle kommun, har i anbudsprotokoll redogjort för 
ärendet och föreslagit kommunerna Säffle och Åmål att anta Kinnekullehälsan 
för företagshälsovård, vilket inkluderar Säfflebostäder AB och Säffle/Åmål 
gymnasieförbund. Protokollet föredrages. 
 
Personalchefen redogör för ärendet samt föreslår att anbudet från 
Kinnekullehälsan antas för perioden 2007-01-01--2011-12-31 med möjlighet 
till förlängning av avtalet med högst två år. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anbudet från Kinnekullehälsan antas för 
perioden 2007-01-01--2011-12-31 med möjlighet till förlängning av avtalet 
med högst två år. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
____________________
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KS § 419 
 
POU § 147 352/2006 
 
Upphandling av pensionsadministration 
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 060503 § 65-66 
beslutat att en gemensam upphandling av pensionsadministration fick ske 
med Säffle kommun.  
 
Med hänvisning till personal- och organisationsutskottets beslut lämnade  
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson en fullmakt till Säffle kommun 
för deltagande i gemensam upphandling av pensionsadministration. Från 
Åmåls kommun deltog personalekonom Johan Norrbin i upphandlingen. 
Förfrågningsunderlag avseende pensionsadministration för kommunerna 
Säffle och Åmål samt Säffle/Åmål gymnasieförbund skickades ut 061017. 
Anbud skulle lämnas gemensamt på hela förfrågan för Säffle och Åmåls 
kommuner. Sista anbudsdag var 061115. Avtal om pensionsadministration 
skulle därefter tecknas av respektive kommun.  
 
Vid anbudstidens utgång 061115 hade två anbud inkommit i ärendet.  
 
Inköpare Björn Koch, Säffle kommun, har i anbudsprotokoll redogjort för 
ärendet och föreslagit kommunerna Säffle och Åmål att anta KPA som 
pensionsadministratör, vilket inkluderar Säffle/Åmål gymnasieförbund. 
Protokollet föredrages. 
 
Personalekonom Johan Norrbin redogör för ärendet samt föreslår att anbudet 
från KPA antas för perioden 2007-05-01--2009-12-31 med möjlighet till 
förlängning av avtalet med högst två år. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anbudet från KPA antas för perioden  
2007-05-01--2009-12-31 med möjlighet till förlängning av avtalet med  
högst två år. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
__________________ 
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KS § 420 261/2004 
 
Inträde i Dalslands Turist AB jämte omdisponering av budget för år 
2007 
 
Kommunstyrelsens ordförande hade uppdragit åt kommunchefen att 
undersöka möjligheterna för Åmåls kommun att inträda i Dalslands Turist AB 
från och med årsskiftet 2007. 
 
Föredrogs kommunchefens skrivelse av den 4 december 2006. 
 
För inträde krävdes ett tillskott från Åmål till bolagets aktiekapital om 
500.000 kronor. Ersättning till bolaget, att belasta kommunens driftbudget, för 
år 2007 uppgick till 666.667 kronor. 
 
Kurt Svensson föreslog att Åmåls kommun inträder i turistbolaget från och 
med årsskiftet. 
 
Håkan Sandberg föreslog att Åmåls kommun inte inträder i bolaget. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Åmåls kommun 
inträder i Dalslands Turist AB från och med årsskiftet 2007. 
 
Aktiekapitalet – 500.000 kronor – föreslogs bokföras direkt i balansräkningen. 
 
Driftersättningen – 666.667 kronor – föreslogs anvisas genom omdisponering  
av kommunens budget för år 2007, på så vis, att beloppet tas från det anslag 
som budgeterats för Kommunalförbundet Dalsland, vilket sålunda reduceras 
med motsvarande belopp. 
 
__________________ 
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KS § 421 375/2006 
 
Motion angående investering i vindkraftverk 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 30 
oktober 2006 angående investering i vindkraftverk. 
 
Ärendet hade varit remitterat till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 23 november 2006, BMN § 220. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson återremiss till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
____________________________ 
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KS § 422 412/2006 
 
Bygg- och miljönämndens skrivelse angående vindkraft 
 
Föredrogs protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde 
den 23 november 2006, BMN § 218. 
 
I utdraget uppmärksammades kommunstyrelsen på det nya statsbidraget 
för planering av vindkraftanläggningar. Nämnden föreslog att kommun- 
styrelsen verkar för en ansökan om sådana medel. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag och uppdrar åt miljö- 
chef Dan Gunnardo och planeringsingenjör Olle Andersson att skyndsamt 
ingiva ansökan. 
 
________________________ 
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KS § 423 34/2006 
 
Överklagat fullmäktigebeslut – Länsrättens dom 
 
Föredrogs Länsrättens dom av den 28 november 2006 angående över- 
klagat fullmäktigebeslut. Domen avsåg KF § 236, 21 december 2005. 
 
Fullmäktigebeslutet innebar krav vid offentlig upphandling enligt motion från 
Gustav Wennberg. Beslutet hade överklagats av Håkan Sandberg, Åmål. 
 
Länsrätten hade upphävt beslutet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Domen meddelas kommunfullmäktige. 
 
_________________________
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§  424 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2006-11-16, Förköpsärende Åmål 3:29, Åmåls församling 
2006-11-20, Förköpsärende Åmål Mo Stom 1:36, Mo församling 
2006-11-20, Förköpsärende Åmål Hannebol 1:2, Åmåls församling 
2006-11-20, Förköpsärende Åmål Årbol 1:33, Åmåls församling 
2006-11-20, Förköpsärende Åmål Käppenäs 1:4, Fröskog-Edsleskog 
2006-11-20, Förköpsärende Åmål Bredvik 1:57, Tösse-Tydje församling 
2006-11-21, Förköpsärende Åmål Herkules 3 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2006-11-27 
- Anställnings upphörande 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Ledighet utan lön vid fackliga studier 
- Lön 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
§ 425 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottens sammanträde 2006-09-18, 
2006-09-21, 2006-09-22, 2006-09-27, 2006-09-29, 2006-10-23, 2006-10-25, 
2006-11-09, 2006-11-21 och 2006-11-28. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll från 
sammanträde 2006-11-01. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2006-10-25 och 2006-11-01. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 426 
 
Vänerns Vattenvårdsförbunds årsskrift 2006 
 
Föredrogs Årsskrift 2006 , vilken utgivits av  Vänerns Vattenvårds- 
förbund. Skriften innehöll redovisningar från miljöövervakningen i Vänern 
och från olika undersökningar och utredningar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
 


