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KS § 9 
 
AU § 608 415/2006 
 
Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Föredrogs protokollsutdrag från sammanträde med direktionen inom 
Fyrbodals Kommunalförbund den 5 oktober 2006, § 52. 
 
I skrivelsen föreslogs en förändring av förbundsordningen, § 7 att få 
följande lydelse: 
 
”Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i 
Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en  
revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna 
i förbundsdirektionen. 
 
Revisorerna skall före april månads utgång avge revisionsberättelse, jämte 
årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
reviderad förbundsordning. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 10 
 
AU § 609  
 
Redovisning av det aktuella arbetsmarknadsläget 
 
Kanslichefen redovisade det aktuella arbetsmarknadsläget på lokal nivå enligt 
senaste statistiken. 
 
Den öppna arbetslösheten var för Åmåls kommun 6,0 % att jämföras med 
regionen 3,5% och riket 3,7%. 
 
Totala arbetslösheten var för Åmåls kommun 10,3% att jämföras med 
regionen 6,4% och riket 6,9%. 
 
Den totala arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var för Åmåls del 16,1%. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen 
 
___________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
__________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-01-16 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 11 
 
AU § 610 447/2006 
 
Plankostnadsavtal avseende Kilarna 1:7 
 
Föredrogs förslag till plankostnadsavtal mellan Åmåls kommun och  
Kristina och Ingemar Danielsson, Sjöviks gård, angående fritidsbebyggelse på 
fastigheten Kilarna 1:7. 
 
Syftet med detaljplanen var byggnation av 7 stycken fritidshus. 
 
Den totala kostnaden för planarbetena beräknades till 32.000 kronor och 
skulle Kristina och Ingemar Danielsson ersätta med kommunen  med 16.000 
kronor för arbetet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 12 
 
AU § 611 386/2006 
 
Förslag till naturreservat vid Hafsåsen 
 
Länsstyrelsen hade i skrivelse av den 13 november 2006 till kommunen 
remitterat förslag till bildande av naturreservatet Hafsåsen inom Åmåls 
kommun. 
 
Hafsåsen var beläget öster om Knarrbysjön. Ärendet hade varit remitterat till 
bygg- och miljönämnden och föredrogs nämndens yttrande av den 23 
november 2006, enligt vilket utdrag – BMN § 219 – nämnden inte hade 
någon erinran mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen intet erinrar mot förslaget. 
 
__________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 13 
 
AU § 612 111/2006 
 
Bidrag avseende Vänerrike 
 
Föredrogs delbeslut av den 30 november 2006 från länsstyrelsen i Örebro län 
avseende utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 
 
Enligt beslutet utbetalades ett belopp om 312.644 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 14 
 
AU § 613 141/2005 
 
Bidrag till kommunalt partnerskap med Kubrat i Bulgarien 
 
Föredrogs skrivelse av den 1 december 2006 från SALA IDA angående 
kommunens kommunala partnerskap med Kubrat i Bulgarien. 
 
Enligt beslutet ställdes en ram om 445.000 kronor till förfogande varav 
277.000 kronor utgjorde omkostnader och 168.000 kronor arbetsinsatser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Meddelandet lägges till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 15 
 
AU § 625 421/2006 
  
Försäljning av mark inom Åmåls Nygård 1:1 
 
Föredrogs fastighetsingenjörens skrivelse av den 6 december 2006 angående 
försäljning av mark inom Åmåls Nygård 1:1 till fastighetsbolaget Eima AB. 
Enligt skrivelsen föreslog fastighetsingenjören att Fastighetsbolaget Eima AB, 
med adress C/O Granli Revisionsbyrå AB, Kungsgatan 16, 662 21 Åmål, 
förvärvar ca 97 000 m2 av Åmåls Nygård 1:1 i enlighet med förslag till 
köpeavtal. 
 
Köpeskillingen föreslogs till 97.000 kronor. 
 
Övriga villkor framgick av förslaget till köpeavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka försälj- 
ning i enlighet med avtalsförslaget. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kommun- 
styrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka en försäljning av ett 
markområde avpassat till presenterade byggplaner samt lämna en 3-årig 
option på ytterligare 50.000 m2. Optionen kan utnyttjas när konkreta bygg- 
planer presenteras. I samband med förvärvet erlägges anslutningsavgift för 
tomtytan. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall kartmaterial vara 
upprättat. 
 
För den händelse att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsut- 
skottets förslag föreslog Håkan Sandberg som tillägg att i samband med 
förvärv erlägges anslutningsavgift för tomtytan. 
 
Kurt Svensson, Christer Törnell och Kjell Kaså  yrkade bifall till arbets-
utskottets förslag. 
 
Kjell Kaså föreslog som ändringsförslag en justering av texten stycke 2, 
sidan 2 i avtalsförslaget. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan  
Sandbergs förslag i grundfrågan och beslöt kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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forts KS § 15 
 
Ordföranden ställde proposition på Håkan Sandbergs tilläggsförslag och 
avslog kommunstyrelsen detsamma. Tolkning och tillämpning av VA-taxan 
sker av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Slutligen beslöt kommunstyrelsen i enlighet med Kjell Kasås ändrings- 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag med den ändring som föreslagits av Kjell Kaså 
innebärande att andra stycket på sidan 2 i avtalet får följande lydelse: 
 
”Köparen förbinder sig därför att inom 2 år från tillträdesdagen ha bebyggt 
fastigheten med för ändamålet avsedda byggnader” 
 
___________________
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KS § 16 
 
AU § 626 434/2006 
 
Inlösen av skuld till Kommunalförbundet Dalsland 
 
Upptogs till behandling hanteringen av kommunens andel av underskottet 
inom Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lösa in den aktuella 
skulden – 1.952.570 kronor – att belasta resultatet. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 17 
 
AU 627 437/2006 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – novemberrapporten 2006 
 
Föredrogs ekonomienhetens sammanställning av den 13 december 2006 
avseende uppföljning av ekonomi och verksamhet per november månads 
utgång. 
 
Verksamheten redovisade ett prognostiserat budgetunderskott om 4,2 miljoner 
kronor vilket var en förbättring med 1,5 miljoner kronor sedan föregående 
prognos. 
 
Finansförvaltningen prognostiserade ett överskott om 4,4 miljoner vilket var 
en förbättring med 3,8 miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Sammantaget innebar detta att den sista prognosen för helåret slutade på ett 
beräknat budgetöverskott om 0,2 Mkr. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 18 
 
AU § 628 38/2006 
 
Deltagande i projektet ”Hela Värmland/Dal växer” 
 
Föredrogs skrivelse från länsbygderådet av den 13 december 2006 angående 
deltagande i projektet Hela Värmland/Dal växer. 
 
Projektet hade pågått sedan våren 2006 i Värmland med Hushållnings- 
sällskapet Värmland som projektägare. I projektet fanns även företrädare för 
Företagarna, LRF, Värmlandkooperativen, Länsbygderåden samt Bygde- 
gårdarna. 
 
För det fortsatta projektet hade diskuterats möjligheterna för en utvidgning. 
Projektet i nuvarande utformning anger att Bengtsfors och Åmåls kommun 
skall ingå i projektet för att få möjlighet att ta del av de positiva effekter som 
projektet avser att uppnå. 
 
Projektet skall pågå till den 30 november 2007. 
 
Projektet var en uppföljning/vidareutveckling av tidigare HelaVärmland 
växer och hade till syfte att stärka den lokala utvecklingen. 
 
Projektets uppläggning och finansieringsbudget angav en medfinansiering 
från Åmål och Bengtsfors kommuner med vardera 15.000 avseende de 
insatser som projektet kommer att genomföra under våren 2007 i respektive 
kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun deltagar i projektet under år 
2007 fram till den 20 november 2007 och erforderliga medel – 15.000 kronor 
– belastar anslaget under verksamhet 1021 ”näringslivsåtgärder”. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg kommun- 
styrelsen besluta att ej deltaga i projektet. 
 
Ordföranden ställde propostion på arbetsutskottets förslag mot Håkan 
Sandbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
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forts KS § 18 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
____________________
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KS § 19 
 
AU § 1 375/2006 
 
Kommunal investering i vindkraftverk – motion 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 30 
oktober 2006 angående vindkraftverk. 
 
I motionen föreslogs att kommunfullmäktige, efter utredning om lämplig 
placering, beslutar investera i vindkraftverk för kompensation av bl a 
i motionen redovisade elförbrukningar. 
 
Motionen hade varit remitterad till bygg- och miljönämnden och föredrogs 
nämndens yttrande av den 23 november 2006, BMN § 220, som hänvisade till 
miljöchefens skrivelse i ärendet. 
 
Miljöchefen var positiv till tanken ur miljösynpunkt men kunde inte bedöma 
möjligheten för kommunen att investera i sådana vindkraft. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att medel för ändamålet inte fanns budgeterade. Kommunen 
förväntar sig att privata aktörer kommer att ta initiativ i frågan. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-01-16 15 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 20 
 
AU § 2 21/2007 
 
Uppdrag till Åmåls Kommunfastigheter AB angående uppförande av 
industrianläggning
 
Efter förhandlingar mellan kommunen och Najadvarvet AB, Henån, 
har företaget beslutat att förlägga en produktionsanläggning till Åmål. 
 
Aktuellt markområde finns inom Nygårdsområdet och i förhandlingen 
har överenskommits att kommunen skall tillhandahålla anläggningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att uppdraga åt 
Åmåls Kommunfastigheter AB att uppföra anläggningen mot att Najad- 
varvet AB tecknar ett 15-årigt hyresavtal som ger kostnadstäckning för 
investeringen.  Najadvarvet AB skall också för hyresavtalets fullföljande 
ställa en bankgaranti/säkerhet, som närmare utformas efter förhandlingar 
mellan företaget och Åmåls Kommunfastigheter AB. 
 
Uppdraget omfattar en produktionsanläggning om ca 7.500 m2 industriyta 
upp till ett investeringstak om 65 Mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att till Åmåls Kommunfastigheter AB 
överlåta lämplig industritomt för ändamålet. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 21 
 
AU § 3 288/2006 
 
Uppsägning av samverkansavtal gymnasieregion VärmDal – 
motion 
 
Håkan Sandberg hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 14 
september 2006 med förslag att kommunen säger upp samverkansavtalet inom 
gymnasieregion VärmDal med hänvisning till att Åmål och Säffle skulle 
driva gemensamt gymnasium inom ramen av ett kommunalförbund. 
 
Ärendet hade varit remitterat till barn- och utbildningsnämnden och före- 
drogs nämndens yttrande av den 13 december 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
att samarbetet med Säffle är framskjutet till år 2008. 
 
_______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 22 
 
AU § 4 451/2006 
 
Begäran om omdisponering i investeringsbudgeten – barn- och utbild- 
ningsnämnden
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens samman- 
träde den 13 december 2006, BUN § 219, med anhållan om omdisponering 
inom investeringsbudgeten för år 2006. 
 
Omdisponeringen avsåg överförande av medel för byggande av parkerings- 
plats vid Västermalmsskolan, till säkerhetsåtgärder i trä- och metallslöjds- 
salarna i Tösse och Edsleskogs skolor. Påpekanden fanns om att förbätt- 
ringar måste göras om 55.000 kronor respektive 23.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna en omdispo- 
nering inom investeringsbudgeten 2006 för ändamålet om tillsammans  
78.000 kronor. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 23 
 
AU § 5 307/2006 
 
Revidering av renhållningstaxan för år 2007 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens samman- 
träde den 20 december 2006, KSN § 129, angående revidering av ren- 
hållningstaxan för år 2007. 
 
Revideringen avsåg taxa för 160 liters sopsäckar med olika intervall. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag av den 20 september 2006, KSN § 86, med den 
revidering som föreslagits av nämnden den 20 december 2006, KSN § 129  
att tillämpas fr o m 1 februari 2007. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 24 
 
AU § 6 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun – 
revidering 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 20 december 2006, KSN § 132, angående revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Kultur- och servicenämnden hade vid sammanträdet beslutat godkänna 
utarbetat förslag att tillställas kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fast- 
ställande av förslaget till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 
kommun att tillämpas fr o m  den 1 februari 2007. 
 
________________ 
 
Vid kommunstyrens sammanträde yrkade Ulla-Britt Johansson bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 25 
 
AU § 7 327/2006 
 
Handikappolitiskt program – ”Planen för full delaktighet” 
 
Förslag till handikappolitisk plan att gälla t o m år 2008 hade utarbetats och 
hade förslaget remitterats ut till kommunens nämnder. 
 
Yttranden hade inkommit från kultur- och servicenämndens sammanträde den 
9  november 2006, från vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 9 no- 
vember 2006, från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 de- 
cember 2006 samt från bygg- och miljönämndens sammanträde  den 14 
december 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande 
av förslaget till handikappolitisk plan. 
 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att förslaget 
remitteras till partigrupperna. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan 
Sandbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 26 
 
AU § 8  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det lokala arbetsmarknads- 
läget. Beroende på de gångna helgerna hade den nya statistiken inte kommit 
ännu. Trenden var att den totala arbetslösheten minskade men den öppna 
arbetslösheten, enligt befintligt material, var mera svårtolkad. 
 
För år 2006 hade utvecklingen varit bättre än 2005 både vad avsåg arbets- 
löshet, nyanmälda sökande och tillkommande nya arbetstillfällen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten lägges till handlingarna. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 27 
 
AU § 9 333/2006 
 
Samordningsförbundets delårsrapport 2006 – revisionsberättelse 
 
Föredrogs revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten 2006 inom 
Samordningsförbundet för Norra Dalsland. Delårsrapporten hade tidigare 
redovisats för tiden fram till och med 31 augusti 2006. 
 
Revisionsberättelsen hade utarbetats av Komrev inom Öhrlings PriceWater- 
house Coopers. 
 
Enligt revisorerna redovisade delårsrapporten i allt väsentligt ett rättvisande 
resultat och en rättvisande ställning. Det påpekades i rapporten att i sam- 
ordningsförbundets budget för verksamheten saknades mål för en god eko- 
nomisk hushållning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisorernas skrivelse läggs till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 28 
 
AU § 10 22/2005 
 
Beslut om utbetalning – projekt ”Strategiskt kompentensförsörjnings-
centra Säffle-Åmål” 
 
Föredrogs beslut från länsstyrelsen i Örebro län av den 4 december 2006 
angående utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utvecklings- 
fonden (ERDF) 
 
Enligt beslutet skulle utbetalning ske om ett belopp på 155.374 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Meddelandet lägges till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 29 
 
AU § 11 393/2004 
 
Västra Götalandsregionens beslut angående stöd till kommuner för 
etablering av telenät. 
 
Föredrogs beslut av den 8 december 2006 från Västra Götalandsregionen 
enligt förordningen om stöd för kommuner för etablering av telenät mm på 
orter och i områden där telenätet är eftersatt. 
 
Enligt beslutet hade Åmåls kommun tilldelats 326.000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Meddelandet lägges till handlingarna. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 30 
 
AU § 12 1/2007 
 
Kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar för år 2007 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 2 januari 2007 angående bidrag 
till lönebidragsanställningar. 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 7 februari 2006 att det kommunala bidraget till 
lönebidragsanställningar skulle utgöra 50.300 kronor per helår/heltidstjänst 
under 2006, motsvarande 20% av lönekostnaden, medan staten svarade för 
80%. 
 
I skrivelsen föreslog ekonomichefen att lönebidraget uppräknas med 2,5% 
till 51.550 kronor vilket motsvarade 20% av en månadslön på 15.900 kronor 
eller 21.480 kronor inklusive sociala avgifter. 
 
Enligt fullmäktiges beslut den 29 april 2003 kunde maximalt bidrag utgå till 
högst 3 lönebidragsanställda personer på årsbasis inom en och samma före- 
ning/organisation. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 31 
 
AU § 13 2/2007 
 
Attestplikt inom kommunstyrelsens förvaltningar 
 
Föredrogs ekonomisekreterarens förslag, vilket inkommit till kanslienheten 
den 3 januari 2007, beträffande attestplikten för år 2007 inom kommun- 
styrelsens förvaltning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 32 
AU § 14 445/2006 
 
Medfinansiering i projektet ”Design med omtanke” 
 
Västra Götalandsregionen hade under 5 år drivit projektet ”Design med 
omtanke” och i skrivelse av den 15 december 2006 hemställde Fyrbodals 
Kommunalförbund genom Lisbeth Möller, om medfinansiering från Åmåls 
kommun. 
 
Syftet med Design med omtanke i Fyrbodal var att öka kunskapen och 
engagemanget för Design med omtanke med dess inriktning på Design för 
hållbar utveckling till betydligt fler offentliga aktörer, företag och organisa- 
tioner. 
 
Miljöer och produkter/tjänster som utvecklades skall gynna tillgängligheten 
för många människor och uppfylla en hög miljöprestanda. Design med om- 
tanke inom Fyrbodal skall också bli en lots som ger inspiration och knyter 
kontakter med människor som är intresserade av Design med omtankes 
arbete och nätverk. 
 
Framställningen till Åmål avsåg bidrag under år 2007 med 22.230 kronor. 
 
Kommunchefen redogjorde ytterligare för ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna den sökta medfinansieringen om 
22.230 kronor att finansieras ur verksamhet ”211, näringslivsåtgärder” 
i 2006 års budget. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Dalsland står på tur för en placering och 
uppfattar att den aktuella framställningen avser Steneby. 
 
_______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att kommun- 
styrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan 
Sandbergs förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutet i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
________________________
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KS § 33 
 
AU § 15 220/2006 
 
Hantering av handkassor – barn- och utbildningsnämnden 
 
Föredrogs protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden av den 13 
december 2006, BUN § 217, angående uppföljning av internkontrollen. 
I skrivelsen redovisades de rutiner för handkassor som tillämpats och hur 
uppföljning av den interna kontrollen inom området skall ske. Nämnden hade 
beslutat överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten lägges till handlingarna. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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§ 34 
 
Delgivning av delegationsbeslut. 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförande: 
2006-12-01, Förköpsärende, Åmål Hamnviken 5 
2006-12-01, Förköpsärende, Åmål Castro 22 
2006-12-18, Förköpsärende, Åmål Jakobsbyn 1:45, Åmåls församling 
2006-12-18, Förköpsärende, Åmål Jakobsbyn 1:17, Åmåls församling 
2006-12-29, Förköpsärende, Åmål Segersbyn 1:33, Åmåls församling 
2006-12-29, Åmål Södergården 1:116, Tösse-Tydje 
2007-01-04, Åmål Kraksbyn 1:10, Ånimskog 
2007-01-09, Åmål Amnebyn 1:19 och 1:32, Tösse-Tydje 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2006-12-19 
angående utdelning av stipendier ur Stiftelsen Almer Ottosson-Gelins 
Stipendiefond. 
 
Fastighetsingenjör Lennart Karlssons delegationsbeslut 2006-12-14 
angeånde markregleringsavtal avseende 3180 m2 av fastigheten 
Höganäs 1:1 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2007-01-08 angående 
- Anställnings upphörande 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Lön 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
 
§ 35 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2006-12-12, 
2006-12-19 och 2007-01-09. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll från samman- 
träde 2006-12-05. 
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forts § 35 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2006-11-29. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
 
§ 36  
 
Parkeringsplats vid Illern – protokollsutdrag från kultur- och 
servicenämnden. 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
den 11 december 2006, KSN § 127 angående parkeringsplats vid Illern. 
Enligt utdraget uppgick kostnaden till 114.000 kronor. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde rekommenderade Kjell Lindstedt,  
Håkan Sandberg och Kurt Svensson samhällsbyggnadsnämnden att kontakta 
berörd fastighetsägare för en delfinansiering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att kontakta 
fastighetsägaren för en delfinansiering. Kommunstyrelsen lägger för sin del 
utdraget till handlingarna. 
 
 
§ 37 354/2006 
 
Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till vilthägn 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 18 december 2006 angående 
förnyat tillstånd till vilthägn på 10 ha inom fastigheten Lindheden 1:2 i Åmåls 
kommun att gälla t o m den 31 december 2009. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Beslutet läggs till handlingarna. 
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§ 38 
 
Länsstyrelsens beslut om förordnande av ombud enligt begravningslagen 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 18 december 2006 angående för- 
ordnande av ombud enligt begravningslagen. Enligt beslutet hade förord- 
nandet av Emil Radanov som ombud förlängts till utgången av år 2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Beslutet läggs till handlingarna. 
 
§ 39 
 
Länsstyrelsens beslut om borgerlig vigselförrättare och registrerings- 
förrättare
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 3 januari 2007 angående förord- 
nande av borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare inom Åmåls 
kommun. Som förrättare hade utsetts Kurt Svensson och Susanne Korduner. 
Förordnandet gällde till utgången av år 2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Besluten läggs till handlingarna. 
 
§ 40 
 
Anteckningar förda vid ordinarie ägarforum i Västtrafik AB 
 
Föredrogs anteckningar förda vid ordinarie ägarforum i Västtrafik AB 
den  17 november 2006 i Borås 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 41 
 
Pressmeddelande från länsbygderådet angående ändringar i  
arbetsmarknadspolitiken
 
Föredrogs rubr meddelade angående ändringar i arbetsmarknds- 
politiken. 
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forts § 41 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Meddelandet läggs till handlingarna 
 
 
§ 42 
 
Tackskrivelse 
 
Föredrogs tackskrivelse  från kommunsekreterare Lena Larsson för 
uppvaktning i samband med att hon lämnade sin tjänst. 
 
___________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 


