
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-02-13 1-33 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13.30-16.15 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande 

Kjell Kaså (c) 
Anne Sörqvist (c)  
Ulla-Britt Johansson (c) 
Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) 
Christer Törnell (kd) t kl 16.00 
Thomas Olsson (fp) i st f Christer Törnell fr 16.00 
Gustav Wennberg (s) 
Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s) 
Birgitta Johansson (s) 
Håkan Sandberg (m) t kl 15.05 
Ulf Hanstål (m) i st f Håkan Sandberg fr 15.05 

Övriga deltagande Kjell Lindstedt (s), ersättare 
Birgit Karlsson (mp), ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner 
Ekonomichef Roy Björck 
Personalchef Jeanette Lämmel 
Kanslichef Kenneth Olander 
Vik kanslisekreterare Anna-Stina Larsson 
Vik kanslisekreterare Ida Rådman, sekreterare 
Förvaltningschef Tommy Jingfors 
Planingenjör Laila Nilsson 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, fredagen 16 februari 2007, klockan 8.30 

 43-77 Sekreterare 
Ida Rådman 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Kurt Svensson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Ewa Arvidsson 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2007-02-13 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-02-16 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-03-10 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Ida Rådman……………………………………………………. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-13 2 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 43 
 
AU § 33 261/2004  
 
Godkännande av bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB 
 
Åmåls kommun hade tidigare genom fullmäktigebeslut den 20 december 2006 
beslutat att ingå som delägare i Dalslands Turist AB, KF § 245N. Föredrogs 
nu förslag till bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för bolaget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande redogjorde ytterligare för ärendet. 
 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 
förslag till bolagsordning, konsortialavtal och ägardirektiv för Dalslands 
Turist AB.  
 
________________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att 
bolagsordningens § 9 skall lyda ”för granskning av bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, två revisorer, en 
ordinarie och en ersättare. Den ordinarie skall vara auktoriserad och ersättaren 
skall vara auktoriserad eller godkänd.” 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Han ansåg också att 
Åmåls kommuns representanter i Dalslands Turist AB bör verka för en 
förändring av bolagsordningen.  
 
Thomas Olsson, Gustav Wennberg och Christer Törnell yrkade bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs förslag. Proposition 
ställdes på de båda förslagen. 
 
Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, samt att Åmåls kommuns representanter i Dalslands 
Turist AB bör verka för en förändring av bolagsordningen. 
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Forts KF § 43 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutades också att Åmåls kommuns representanter i Dalslands Turist AB 
bör verka för en förändring av bolagsordningen. 
_________________________________ 
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KS § 44 
 
AU § 34 233/2004 
 
Motion – Tillägg i allmänna ordningsföreskrifter 
 
Stellan Andersson hade till kommunfullmäktige ingivit motion av den 8 juni 
2004 angående tillägg till kommunens lokala ordningsföreskrifter – avsnittet 
om förtäring av alkohol. 
 
Vid sammanträdet den 16 januari 2007, KS § 24, hade kommunstyrelsen hos 
kommunfullmäktige tillstyrkt justerat förslag till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen hänvisar till sitt beslut den 16 januari 2007 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige såsom svar på motionen. 
 
___________________________ 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
____________________________ 
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KS § 45 
 
AU § 35 61/2006 
 
Ekonomiskt bidrag till kommunalt partnerskap mellan Åmåls kommun 
och Manafwa i Uganda  
 
Fördrogs fem beslut från SALA IDA, samtliga daterade den 21 december 
2006, angående ekonomiskt bidrag till det nyligen startade partnerskapet 
mellan Åmåls kommun och Manafwa i Uganda. 
 
Sammanlagt ställdes en ram om 1 224 000 kronor till förfogande. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
De olika besluten överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Besluten läggs till handlingarna. 
 
_________________________________ 
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KS § 46 
 
AU § 36 433/2006   
 
Västtrafiks regionbusstrategi 2007-2012 
 
Västtrafik hade den 23 november 2006 till ägarna remitterat förslag till 
regionbusstrategi för perioden 2007-2012. 
 
Ärendet har varit remitterat till planeringsingenjör Olle Andersson. Föredrogs 
dennes yttrande av den 9 januari 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i ärendet i enlighet med planeringsingenjörens 
yttrande. 
 
___________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
____________________________ 
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KS § 47 
 
AU § 49 39/2007 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Med anledning med de förändrade arbetsfördelningarna som skett mellan 
nämnderna vid årsskiftet hade kanslichefen utarbetat ett förslag till revidering 
av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Revideringen avsåg § 6 och § 26 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka revideringen. 
____________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson att förslaget 
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare revidering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
____________________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-13 8 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 48 
 
AU § 50  
 
Slutredovisning av Communicare-projektet 

 
Communicare Next Generation hade pågått i Åmål under tiden 2004-2006 
och gjorde projektledaren Ann Uggla-Flodin en genomgång av 
slutredovisningen. Verksamheten hade riktat sig till människor i åldern 16 till 
35 år. 
 
För Åmåls del hade 21 nya företag startats och 43 personer fått arbete. 29 
personer hade gått vidare till utbildning. Cirka 4 000 olika kontakter hade 
tagits under tiden, varav 1 100 coachingsamtal. 
 
Ann Uggla-Flodin tackade Åmål för tre fantastiska år då projektet pågått. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Slutredovisningen läggs till handlingarna. 
 
____________________________ 
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KS § 49 
 
AU § 61 66/2007 
 
Försäljning av fastigheten Åmåls-Nygård 1:64. 
 
Föredrogs fastighetsingenjörens förslag till köpeavtal av den 5 februari 2007 
angående kommunens försäljning av fastigheten Åmåls-Nygård 1:64. 
 
Avtalet innebär att kommunen försäljer fastigheten till NewCo, Industrigatan, 
Åmål, till en  köpeskilling av 4.112 kronor. 
 
Köparen betalar förutom köpeskillingen även kostnad för anslutning av VA, 
el samt erforderliga lagfartskostnader. 
 
Övriga villkor för försäljningen framgick av avtalsförslaget. 
 
I separat avtal kommer markreglering att ske innebärande att kommunen 
överlåter ca 81.000 m2 av Åmåls-Nygård 1:1 att ingå i Åmåls Nygård 1:64. 
Ersättning för markområdet utgör 81.000 kronor. Avtalet behandlas senare. 
 
Under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles har kommunen inga 
invändningar mot att den nya fastighetsägaren genomför markarbeten på det 
markområde som skall läggas till fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka köpeavtalet. 
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde påpekade Håkan Sandberg att 
köpeavtalet saknade uppgifter om både köparens organisationsnummer och 
firmatecknare.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Köparens organisationsnummer och 
firmatecknare skall redovisas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
 
Håkan Sandberg deltog inte i beslutet. 
____________________________ 
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KS § 50 
 
AU § 62 50/2007 
 
Ombudgetering – budget 2007 – ändrad politisk organisation 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 1 februari 2007 angående 
ombudgetering. 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2006 budget för 
verksamheten under 2007 enligt den tidigare politiska organisationen. 
 
Eftersom organisationsbeslutet drog ut på tiden kunde konsekvenserna inte 
beaktas i budgetberedningens arbete. 
 
Ekonomienheten hade nu upprättat ett sammandrag av driftbudgeten enligt 
den nya organisationsindelningen. Verksamheter som flyttas mellan 
förvaltningarna var markerade med kursiv text i sammandraget. 
 
I skrivelsen redovisades de förändringar som genomförts mellan nämnderna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sin budget för år 2007 i enlighet med 
ekonomichefens förslag. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att ändra sin budget för år 
2007 i enlighet med ekonomichefens förslag. 

 
____________________________ 
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KS § 51 
 
AU § 63 49/2007 
 
Tilläggsbudget för år 2007 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 31 januari 2007 avseende 
tilläggsbudgetering. 
 
Tilläggsbudgeteringen avsåg normalt investeringsbudgeten och kunde tillåtas 
i driftbudgeten endast i direkta undantagsfall. 
 
Av ekonomichefens skrivelse framgick att ingen framställning om 
tilläggsbudgetering i driftbudgeten hade inkommit. 
 
Det totala behovet av tilläggsbudgetering i investeringsbudgeten uppgick till 
15.510.000 kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka 
tilläggsbudgetering i enlighet med förslaget.  
 
_____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde påpekar Kjell Kaså att 
vuxenutbildningen numera sorteras under kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
____________________________ 
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KS § 52 
 
AU § 64 247/2004 
 
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten jämte nytt hyresavtal 
 
Upptogs åter till behandling fastighetsingenjörens skrivelse av den 25 januari 
2007 angående ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten. 
 
Förslag till ombyggnad av polisens lokaler hade upprättats av Åmåls 
Kommunfastigheter AB och godkänts av polisen. Totalkostnaden inklusive 
underhåll var beräknad till 3.926.000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Åmåls Kommunfastigheter hade översänt ett förslag till hyresavtal som ger 
kostnadstäckning. Avtalet löper på 6 år med 3 års förlängning. 
 
Ekonomichefen hade undersökt finansieringen och föreslog att: 
2.000.000  kronor tas ur investeringsbudgeten för år 2006, 253.000 kronor 
belastar driftbudgeten för 2007, och  287.000 kronor tas ur tidigare balanserat 
kapital inom fastighetsenheten.  
 
Resterande erforderliga 1.386.000 kronor föreslås ianspråktagas ur rörelse- 
kapitalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ombyggnad av polisens 
lokaler i enlighet med förslaget och med den finansiering som föreslagits av 
ekonomichefen. 
 
Beslutet förutsätter att tidigare tvister i hyresdebitering anses reglerad och 
skall detta skriftligen bekräftas av hyresgästen. 
 
________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
____________________ 
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KS § 53 
 
AU § 65 42/2007 
 
Reglemente för kulturnämnden 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 18 januari 
2007, KN § 4, angående nämndens reglemente. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet ifråga utarbetat förslag till reglemente att 
tillställas kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
förslaget till reglemente. 
 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde hade Håkan Sandberg följande 
synpunkter:  
§ 2, sista stycket skall lyda ”Kulturnämndens ordförande, eller dess vice 
ordförande, skall så snart som möjligt delge kulturnämnden när de fattat 
beslut med stöd av delegation från nämnden.”  
 
§ 4, första stycket skall lyda ”Beredningsgruppen utgörs av ordföranden och 
vice ordföranden i nämnden med personliga ersättare som väljs bland 
ordinarie och ersättare i nämnden.” Andra, tredje och fjärde styckena skall 
utgå. 
 
Kurt Svensson föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Håkan Sandberg ställde sig bakom Kurt Svenssons förslag, under 
förutsättning att hans synpunkter ovan bifogas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med Håkan Sandbergs synpunkter bifogade, i enlighet med Kurt 
Svensson och Håkan Sandbergs förslag. 
_________________________ 
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KS § 54 
 
AU § 66 45/2007 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Föredrogs protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
den 18 januari 2007, SBN § 7, angående nämndens reglemente. 
 
Nämnden hade vid sammanträdet ifråga utarbetat förslag till reglemente att 
tillställas kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka antagande av 
förslaget till reglemente. 
 
___________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde hade Håkan Sandberg följande 
synpunkter:  
§2, sista stycket skall lyda ”Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, eller 
dess vice ordförande, skall så snart som möjligt delge 
samhällsbyggnadsnämnden när de fattat beslut med stöd av delegation från 
nämnden.” 
 
§4, första stycket skall lyda ”Arbetsutskottet består av nämndens ordförande, 
vice ordförande samt en ledamot vald bland ordinarie och ersättare i 
nämnden. Till dessa skall väljas personliga ersättare.” Andra, tredje och fjärde 
styckena skall utgå. 
 
Kurt Svensson föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Håkan Sandberg ställde sig bakom Kurt Svenssons förslag, under 
förutsättning att hans synpunkter ovan bifogas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med Håkan Sandbergs synpunkter bifogade, i enlighet med Kurt 
Svensson och Håkan Sandbergs förslag. 
___________________ 
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KS § 55 
 
AU § 67 409/2004 
 
Lokala föreskrifter för torghandeln i Åmål 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
föreskrifter avseende torghandeln. Nämnden hade behandlat ärendet samtidigt 
med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vilket förklarade tidsutdräkten 
inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
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KS § 56 
 
AU § 68 409/2004 
 
Ålägganden om gångbanerenhållning m m 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
föreskrifter avseende ålägganden om gångbanerenhållning. Nämnden hade 
behandlat ärendet samtidigt med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
vilket förklarade tidsutdräkten inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
__________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-13 17 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 57 
 
AU § 69 409/2004 
 
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn 
 
Föredrogs protokollsutdrag från kultur- och servicenämndens sammanträde 
2006-03-16, KSN § 24 samt 2006-12-20, KSN § 132 med förslag till 
ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls hamn. Nämnden hade behandlat 
ärendet samtidigt med de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vilket 
förklarade tidsutdräkten inför beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka kultur- och 
servicenämndens förslag. 
 
____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
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KS § 58 
 
AU § 70 1/2007 
 
Finansiering av utökade lönebidragsanställningar 2007 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 angående 
kommunalt bidrag till utökade lönebidragsanställningar 2007. 
 
Framställning hade inkommit från IF Viken, Stiftelsen Årbols Skolmuseum, 
Åmåls Bowlingklubb och Åmåls Brukshundsklubb. 
 
Samtidigt hade 3 föreningar minskat sina tjänster vilket gav ett visst 
ekonomiskt utrymme för att finansiera de begärda utökningarna. 
 
Av skrivelsen framgick att utökningen i sin helhet inte kunde finansieras från 
det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2007 års budget. 
 
Ekonomichefen föreslog därför att finansiering sker genom omdisponering av 
129 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för näringslivsåtgärder. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära omdisponering 
av 129 000 kronor i innevarande års stat från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021 att överföras till verksamhet 6101 
avseende kommunalt lönebidrag. 
 
__________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen sitt förslag 
från den 30 januari 2007. 
  
Håkan Sandberg yrkade avslag på ansökningarna då årets anslag är förbrukat. 
Eftersom anslaget är förbrukat bör ansökningar om lönebidrag avslås liksom 
tidigare år.  
 
Gustav Wennberg och Christer Törnell yrkade bifall till arbetsutskottets 
förlag.  
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg: dels arbetsutskottets förslag, samt dels Håkan Sandbergs 
avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Utdragsbestyrkande 

    

 

Forts KF § 58  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________________ 
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KS § 59 
 
AU § 71 280/2005 
 
Borgensförbindelse – exploatering Näsudden 
 
Föredrogs skrivelse från Skanska Sverige AB avseende borgensförbindelse 
till förmån för Åmåls kommun daterade den 20 december 2006. 
 
Åtagandet avsåg en solidarisk borgen för entreprenörens förpliktelser enligt 
punkt 2:4 i exploateringsavtalet upp till ett belopp om 1.500.000 kronor. 
 
Borgensansvaret kvarstår till garantitidens utgång eller om vid 
garantibesiktningen fel konstaterats, till dess att sådana fel avhjälpts och 
entreprenörens åligganden i övrigt fullgjorts. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Borgensförbindelsen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Borgensförbindelsen läggs till handlingarna. 
____________________________ 
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KS § 60 
 
AU § 72 281/2006 
 
Utökat lönebidrag till IF Viken 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 enligt vilken 
skrivelse IF Viken hade ansökt om utökat lönebidrag för 2007 med 1,0 tjänst 
till 3,0 tjänster. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan. 
 
Finansieringsbeslut tas separat. 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet förutsätter att finansieringsfrågan 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige i ärende 1/2007. 
____________________________ 
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KS § 61 
 
AU § 73 35/2007 
 
Utökat lönebidrag till Åmåls Brukshundsklubb 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 enligt vilken 
skrivelse Åmåls Brukshundsklubb hade ansökt om utökat lönebidrag för 2007 
med 1,0 tjänst till 1,0 tjänst. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan. 
 
Finansieringsbeslut tas separat. 
 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet förutsätter att finansieringsfrågan 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige i ärende 1/2007. 
_________________________ 
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KS § 62 
 
AU § 74 26/2007 
 
Utökat lönebidrag till Åmåls Bowlingklubb 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 enligt vilken 
skrivelse Åmåls Bowlingklubb hade ansökt om utökat lönebidrag för 2007 
med 2,0 tjänster till 2,0 tjänster. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan. 
 
Finansieringsbeslut tas separat. 
 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet förutsätter att finansieringsfrågan 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige i ärende 1/2007. 
____________________________ 
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KS § 63 
 
AU § 75 413/2006  
 
Utökat lönebidrag till Stiftelsen Årbols Skolmuseum 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 enligt vilken 
skrivelse Stiftelsen Årbols Skolmuseum hade ansökt om utökat lönebidrag för 
2007 med 1,0 tjänst till 1,5 tjänster. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ansökan. 
 
Finansieringsbeslut tas separat. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet förutsätter att finansieringsfrågan 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige i ärende 1/2007. 
____________________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-02-13 25 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 64 
 
AU § 76 427/2006 
 
Särskilt anställningsstöd till Gränslös Kulturförening 
 
Föredrogs ekonomichefens skrivelse av den 30 januari 2007 angående 
Gränslös Kulturförening. Föreningen hade i skrivelse ansökt om bidrag för en 
person att arbeta med kontakter, integrering och mångkultur samt uppbyggnad 
och förarbeten av Gränslös Kulturfestival. Personen skulle vidare uppehålla 
den goda kontakten invandrare i kommunen. 
 
Arbetsförmedlingen beviljade 85 % av utgående personalkostnader dock 
högst 750 per arbetsdag. Från kommunen ansökte föreningen om hjälp med 
finansiering av resterande 15 %. 
 
För anställning för perioden 15 februari till 30 december 2007 blev 
kommunens andel högst 26.000 kronor. Ekonomichefen föreslog att högst 
26 000 kronor finansieras från kommunstyrelsens anslag, verksamhet 1021. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med framställningen och med den 
finansiering som föreslagits av ekonomichefen. 
 
_________________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog ekonomichefen ändrad 
finansiering som innebär att 26 000 kronor finansieras från 
flyktingmottagningens överskottsmedel, verksamhet 60. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag, med den nya finansiering som ekonomichefen 
föreslagit. 
 
____________________________ 
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KS § 65 
 
AU § 77 67/2007  
 
Vision 2015 – först till framtiden 
 
Samhällsbyggnadschefen Tommy Jingfors och planingenjör Laila Nilsson 
redovisade visionsarbetet på nuvarande stadium. 
 
Fokusområdena var: 
 
Näringsliv och Sysselsättning, 
 
Utbildning – Campus Karlberg 
 
Kommunikationer  
 
Vattennära livsmiljöer. 
 
En bred och folklig förankring skulle göras av arbetet för så stor delaktighet 
och påverkan som möjligt och fanns en speciell kommunikationsplan 
upprättad för detta ändamål. 
 
Arbetet var kopplat till den kommunala översiktsplanen och skulle 
intensifieras under 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom materialet för fortsatt bred diskussion och 
förankring innan ärendet föres upp på fullmäktigenivå. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde samhällsbyggnadschefen 
Tommy Jingfors och planingenjör Laila Nilsson för visionsarbetet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen tackar för ett väl utfört arbete med Vision 2015. 
 
________________________ 
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KS § 66 
 
AU § 78 46/2007 
 
Räddningstjänstens årsrapporter 
 
Föredrogs räddningstjänstens årsrapportering om tillsynsverksamheten enligt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Föredrogs vidare räddningstjänstens uppföljning 2006 avseende Lagen om 
skydd mot olyckor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Årsrapporterna överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsrapporterna läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
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KS § 67 
 
AU § 79 457/2006 
 
Västtrafiks verksamhetsplan 2008–2010 – yttrande 
 
Västtrafik hade tidigare översänt verksamhetsplan 2008-2010 den 21 
december 2006 till kommunen för remissyttrande. 
 
Ärendet hade varit remitterat till planeringsingenjör Olle Andersson. 
 
Föredrogs planeringsingenjörens yttrande av den 31 januari 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens yttrande. 
 
______________________  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
______________________ 
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KS § 68 
 
POU § 1 406/2006 
 
Arvoden till funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-03-12 § 74 beslutat att följande 
arvoden till funktionärer vid val till riksdag, landsting och kommunfull-
mäktige skulle gälla 2002: 
 
Ordförande  3.269 kronor 
Vice ordförande 2.947 kronor 
Medhjälpare 2.626 kronor 
Rösträknare    643 kronor 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-08 § 123 beslutat att 
ovanstående arvoden skulle gälla vid samtliga val och folkomröstningar  
under innevarande mandatperiod.   
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2006-12-05 § 150 
beslutat att uppdra åt personalenheten att ge förslag i ärendet, varvid nu 
gällande arvoden skulle uppräknas för åren 2003-2007 med 
konsumentprisindex enligt samma regler som gäller för arvoden till 
förtroendevalda. 
 
Personalsekreterare Marita Koivuoja har i skrivelse 2007-01-04 gett förslag 
till arvoden 2007 i enlighet med utskottets direktiv. Skrivelsen föredrages. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden skall utgå till funktionärer  
vid samtliga val och folkomröstningar 2007: 
 
Ordförande  3.469 kronor 
Vice ordförande 3.128 kronor 
Medhjälpare 2.787 kronor 
Rösträknare    683 kronor 
 
_____________________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka personal- 
och organisationsutskottets förslag. 
____________________________ 
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KS § 69 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
 
2007-01-15, Förköpsärende, Åmål Bocklarud 1:28 – Fröskog-Edsleskog 
2007-01-23, Förköpsärende, Åmål Trekanten 12 
2007-02-06, Förköpsärende, Åmål Hängelsrud 1:6 – Tösse 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-01-29 angående: 
-anställnings upphörande 
-lön 
-minnnesgåva  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna 
 
KS § 70 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 
2007-01-23, 2007-01-30 och 2007-02-06. 

 
Föredrogs protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 
2007-01-10. 
 
Föredrogs protokoll från kommunfullmäktige 2006-12-20. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
 
KS § 71 
 
Delgivning av minnesanteckningar 
 
Föredrogs minnesanteckningar från Regionala ägarrådets sammanträde 2007-
01-25. 
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Forts KF § 71 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 72 
 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva – pressmeddelande 
 
Föredrogs pressmeddelande från folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, 
daterat 2007-01-09. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 73 
 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva – öppet brev till, Åsa Torstensson, 
Näringsdepartementet 
 
Föredrogs öppet brev till, Åsa Torstensson Näringsdepartementet, daterat 
2007-02-05 från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 74 
 
SRF synskadades riksförbunds skrivelse ”Stödet till våldsutsatta 
funktionshindrade kvinnor” 
 
Redogjordes för SRF synskadades riksförbunds skrivelse ”Stödet till 
våldsutsatta funktionshindrade kvinnor” från 2007-01-23. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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KS § 75 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – verksamhetsplan och budget 2007 
 
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2007 från Sveriges Kommuner och 
Landsting från 2007-01-22. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelserna läggs till handlingarna. 
 
KS § 76 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – ”våra ståndpunkter”  
 
Föredrogs skrivelsen ”Våra ståndpunkter” från Sveriges Kommuner och 
Landsting från 2007-01-22. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelserna läggs till handlingarna. 
_______________________ 
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KS § 77 
AU § 32 34/2007 
 
Försäljning av del av Åmål 6:42 – Linders Fastigheter 

 
Föredrogs förslag till köpeavtal av den 19 januari 2007 från fastighetsingenjör 
Lennart Karlsson. 
 
Enligt förslaget försäljer Åmåls kommun cirka 1 657 kvadratmeter såsom 
avstyckning från fastigheten Åmål 6:42 till Linders Fastigheter i Åmål. 
 
Köpeskillingen var 225 000 kronor och betalade köparen dessutom kostnad 
för fastighetsbildning och lagfart. 
 
I avtalet punkt 9 reglerades ansvarsfrågan för eventuellt erforderliga 
saneringsåtgärder på fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige tillstyrka försäljning i 
enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
______________________ 

 


