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KS § 80 
 
AU § 125 21/2007 
 
Ramavtal mellan Najadvarvet AB och Åmåls kommun 
 
Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner och planeringsingenjör Olle 
Andersson, daterad 2007-03-02 och ramavtal, med tillhörande bilagor, mellan 
Najadvarvet AB och Åmåls kommun förelåg. Planeringsingenjör Olle 
Andersson och Kaj Lovell, VD för Åmåls Kommunfastigheter AB 
presenterade avtalen. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avtalet med 
tillhörande bilagor. 
 
_________________________ 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde jurist Ulf Lindén, 
vd Kaj Lovell, Åmåls Kommunfastigheter AB och planeringsingenjör 
Olle Andersson ytterligare för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
I beslutet deltar ej Håkan Sandberg. 

 
_________________________ 
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KS § 81 
 
AU § 95 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella 
arbetsmarknadsläget med följande statistik från januari 2007: 
 
Den öppna arbetslösheten var 7,9 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras 
med 4,4 % i Västra Götalandsregionen och 4,6 % i hela landet.  
 
Den totala arbetslösheten var 10,6 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras 
med 6,5 % i Västra Götalandsregionen och 7,0 % i hela landet.  
 
I Åmål var den öppna arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år 14,1 
% och den totala arbetslösheten var 17,1 %. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades det aktuella 
arbetsmarknadsläget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_________________________ 
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KS § 82 
 
AU § 96 14/2002 
 
Utökad finansiering av projektet VärmDal 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundins skrivelse från den 7 februari 2007 
föredrogs angående projekt VärmDal. Projektet pågick mellan 2003-01-01 
och 2005-12-32 med syfte att stärka regionens attraktionskraft. 
 
Efter att slutredovisning och ekonomisk rapport inlämnats konstaterades ett 
underskott som de fyra deltagande kommunerna föreslås dela på. Åmåls del 
utgör 50 152 kronor. 
 
Kurt Svensson föreslår att detta finansieras från ansvar 2, verksamhet 7121. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att projektets underskott finansieras från ansvar 2, 
verksamhet 7121. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
_________________________ 
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KS § 83 
 
AU § 97 416/2006 
 
Remiss angående policy för jakt i naturreservat 
 
Remiss hade inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland angående policy 
för hur jaktfrågorna skall hanteras vid bildande av nya naturreservat. 
 
Fastighetsingenjör Lennart Karlssons skrivelse, daterad 2007-02-13, 
redogjordes. Fastighetsingenjören föreslår att kommunen avstår från att yttra 
sig eftersom det i dagsläget inte förekommer någon jakt i kommunens 
naturreservat.  
 
Kurt Svensson ansåg att kommunen bör yttra sig, men att det skall framgå att 
det inte förekommer jakt i kommuns naturreservat och att kommunen därför 
inte har några synpunkter i frågan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetsingenjören 
att svara på remissen. I yttrandet skall framgå att det inte förekommer jakt i 
kommuns naturreservat i dagsläget, och att kommunen därför inte har några 
synpunkter i frågan. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att remissvaret 
inte skulle innehålla någon information om huruvida jakt förekommer i 
kommunens naturreservat i dagsläget. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt fastighetsingenjören att svara på 
remissen. I yttrandet skall framgå att kommunen inte har några synpunkter i 
frågan. 
 
_________________________ 
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KS § 84 
 
AU § 98 
 
Information om lokalt företagsklimat i Åmål 
 
Linda Hedström från Svenskt Näringsliv informerade om den enkät som 
Svenskt Näringsliv genomfört i Åmåls kommun angående lokalt 
företagsklimat 2006. Både företag och politiker inom kommunen hade svarat 
på enkäten. 
 
Resultatet visade att både politiker och företagare ansåg att det lokala 
företagsklimatet var relativt bra, nämligen 3,5 i sammanfattat omdöme. Detta 
kan jämföras med enkätsvarens riksgenomsnitt som var 3,1. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades informationen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_________________________ 
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KS § 85 
 
AU § 99 59/2007 
 
Behovet av kommunala introduktionsplatser i kommunen 2007-2009 
 
Skrivelse från Integrationsverket, daterad 2007-02-07, angående behovet av 
kommunala introduktionsplatser under perioden 2007 till 2009 föredrogs. 
 
Enligt prognosen kommer Integrationsverkets fördelningstal gällande Åmåls 
kommun att vara 44 under 2007, 52 under 2008 och 42 under 2009. 
 
Prognosbrevet diskuterades. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen och till vård- och 
omsorgsnämnden. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades informationen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_________________________ 
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KS § 86 
 
AU § 108 112/2005 
 
Ombyggnad av gamla Åmålsgården 
 
Föredrogs ekonomisk slutredovisning från Kaj Lovell, Åmåls 
kommunfastigheter AB, daterad 2007-02-06. Slutredovisningen gällde 
ombyggnation av Gamla Åmålsgården, hus B och C. Ombyggnationen 
beslutades av kommunfullmäktige den 27 april 2005 § 61. 
 
Den kalkylerade totala kostnaden uppgick till 24,8 miljoner kronor, medan 
den slutliga totala kostnaden uppgick till 21 795 113 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
_________________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________________________ 
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KS § 87 
 
AU § 110 75/2007  
 
Förslag till verksamhetsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden 
 
Förslag till verksamhetsplan från vård- och omsorgsnämnden, 2007-01-25 § 
9, behandlades. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
_________________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-03-13 10 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 88 
 
AU § 111 154/206 
 
Motion angående årsredovisning och revisionsberättelse – Håkan 
Sandberg (m)  
 
I kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 98, hade inkommit motion, daterad 
2006-04-28, från Håkan Sandberg (m). 
 
I motionen föreslogs ”att fullmäktige arbetar för att kommunalförbundens 
förbundsordningar överrensstämmer med ovanstående paragraf i 
kommunallagen”. Med detta avses kommunallagens åttonde kapitel, § 17. 
 
Motionen föreslår också ”att fullmäktiges arbetsordning innehåller att 
årsredovisning och ansvarfrihet behandlas i maj eller juni” 
 
På arbetsutskottets sammanträde behandlades remissvar från vik. 
kanslisekreterare Ida Rådman, daterad 2007-02-21. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget ”att 
fullmäktige arbetar för att kommunalförbundens förbundsordningar 
överrensstämmer med ovanstående paragraf i kommunallagen” 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige avstyrka förslaget ”att 
fullmäktiges arbetsordning innehåller att årsredovisning och ansvarfrihet 
behandlas i maj eller juni”. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar detta som svar på motionen.  
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Kurt Svensson att fullmäktige 
arbetar för att det i kommunalförbundens förbundsordningar skall stå att 
kommunalförbundens årsredovisningar skall lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna senast den 31 mars.  

 
Håkan Sandberg yrkade bifall till Kurt Svenssons förslag, då han ansåg att 
detta tillgodosåg hans ursprungliga avsikt med motionen. 
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Forts  KS § 88 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige arbetar för att det i 
kommunalförbundens förbundsordningar skall stå att kommunalförbundens 
årsredovisningar skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 
31 mars. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige avstyrka förslaget ”att 
fullmäktiges arbetsordning innehåller att årsredovisning och ansvarfrihet 
behandlas i maj eller juni”. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar detta som svar på motionen. 
_________________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-03-13 12 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 89 
 
AU § 112 446/2006 
 
Avtal som reglerar ansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland 
 
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslutade 2006-12-07 att 
rekommendera medlemskommunerna att anta ”avtal som reglerar ansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2007-01-25, § 16, att föreslå 
kommunstyrelsen att anta avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”avtal som reglerar 
ansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland”. 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”avtal som reglerar 
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland”. 
_______________________
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KS § 90 
 
AU § 113 438/2006 
 
Avtal om gemensam upphandling av IT-stöd för samordnad 
vårdplanering 
 
Avtal om gemensam upphandling av IT-stöd för samordnad vårdplanering för 
utskrivningsklara patienter, daterat 2006-12-12, föreligger. 
 
Såväl yttrande från vård- och omsorgsnämnden den 25 januari 2007, § 13 och 
yttrande från IT-chefen, daterat 2007-01-25 behandlades. I bägge yttranden 
föreslås kommunstyrelsen att godkänna avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. 
 
_______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
_______________________
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KS § 91 
 
AU § 114 84/2007 
 
Avtal med Dalslandsbolaget AB angående nät 
 
Tidigare har kommunfullmäktige beslutat att utveckla IT gemensamt med de 
övriga Dalslandkommunerna. I enlighet med detta informerade 
kommunchefen om att hon undertecknat ”Avtal om nyttjande mm” med 
Dalslandsbolaget AB angående nät.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger skrivelsen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_______________________   
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KS § 92  
 
AU § 126 82/2007 
 
 
Organisationsförändring och budgetjustering med anledning av 
turistchefens tjänst  
 
Skrivelse, daterad 2007-02-22, från kommunchefen och förvaltningschefen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, behandlades. 
 
I skrivelsen föreslogs en budgetjustering på grund av att turistchefstjänsten är 
flyttad organisatoriskt till samhällsbyggnadsförvaltningen. 250 kkr överförs 
från ansvar 211 till ansvar 618 i 2007 års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunchefens och förvaltningschefens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________________________
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KS § 93 
 
AU § 127 78/2007 
 
Uppdaterat arkivreglemente för Åmåls kommun 
 
Kulturnämndens förslag till nytt arkivreglemente, från den 15 februari 2007, § 
16, behandlades. 
 
Christer Törnell noterade att på sidan 8, i tredje styckets andra mening saknas 
ett ord. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ovanstående redaktionella korrigering skall göras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag  
_______________________  
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KS § 94 
 
AU § 129 88/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet under januari månad 
 
Ekonomichefens månadsrapportering för januari månad, daterad 2007-02-28, 
behandlades. 
 
Det prognostiserade underskottet för samtliga verksamheter uppgår till 6,1 
Mkr. Den centrala finansförvaltningen har ett underskott på 3,7 Mkr. 
Sammantaget innebär detta att den första prognosen för 2007 slutar på ett 
beräknat budgetunderskott på 9,8 Mkr. 
 
Diskussion fördes med Svante Melander och Inger Bergh från barn- och 
ungdomsförvaltningen samt Gun Svensson från Vuxenutbildningen om det 
stora prognostiserade underskottet inom verksamheterna.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag åt vuxenutbildningen och barn- och 
omsorgsförvaltningen att redovisa förslag på hur den uppkomna ekonomiska 
situationen skall hanteras. Frågan skall tas upp vid kommande sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades rapporten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna.   
_______________________ 
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KS § 95 
 
AU § 130 91/2007  
 
Avskrivningar av kundfordringar 2006 
 
Skrivelse, daterad 2007-01-30, från ekonomichef Roy Björk och 
ekonomiassistent Birgitta Lundgren, behandlades. 
 
Skrivelsen föreslog att fyra stycken kundfordringar, med en totalsumma på  
72 005 kronor avskrivs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichefens förslag. 
 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades förslaget. 
 
Kurt Svensson yrkade bifall. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
_______________________
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KS § 96 
 
AU § 128 77/2007 
 
Biblioteksplan för Åmåls kommun 
 
Kulturnämndens förslag till biblioteksplan behandlades. Biblioteksplanen 
antogs den 15 februari 2007, § 21 av kulturnämnden. 
 
Vikten av att alla förkortningar är utskrivna i sin helhet eller förklarade 
diskuterades. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ovanstående redaktionella korrigering skall göras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 
 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________________________ 
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S § 97 

U § 131 99/2007  

eltagande i Leader-projekt

 
 
 
K
 
A
 
D  

krivelse från Hushållningssällskapet, som inkommit till kanslienheten den 6 

rbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

ommunstyrelsen beslutar finansiera projektet med 5 000 kronor från 

budgetberedningens arbete inför år 2008 skall hänsyn tas till framtida 

ommunstyrelsens beslut 

nligt arbetsutskottets förslag. 

________________________

 
S
mars 2007 behandlades. En utvecklingsstrategi som skall ligga till grund för 
ansökan om Leaderområde i Dalsland samt Årjäng och Säffle skall tas fram. 
Därför anhåller Hushållningssällskapet om 5 000 kronor i medfinansiering. 
 
A
 
K
kommunstyrelsen oförutsedda utgifter, ansvar 91, verksamhet 0512. 
 
I 
utgifter för Leader.  
 
K
 
E
 
_
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KS § 98 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade delgivits till kommunstyrelsen 
 
Från kommunstyrelsens ordförande: 
2007-02-12, Förköpsärende Åmål Nornan 4, Nybrogatan 18 
2007-02-13, Förköpsärende Åmål Hamnviken 4, Torgatan 4 
2007-02-28, Förköpsärende Åmål Yttre Bodane 1:50, Ånimskog 
2007-02-28, Förköpsärende Åmål Buxbol 1:2 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut 2006-12-30 angående: 
Avskrivningar av kundfordringar 2006 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2007-02-28 angående: 
Ledighet med lön vid fackliga studier 
Lön 
Minnesgåva 
 
Fastighetsingenjörens delegationsbeslut 2007-03-07 angående: 
Köpeobjekt: 168 m2 av fastigheten Åmål 5:2  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 99 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2007-02-20, 2007-02-27 och 
2007-03-06 behandlades. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-02-07 
behandlades. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2007-01-31 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

S § 100 386/2006 

änsstyrelsens beslut angående bildandet av naturreservatet Hafsåsen

K
 
L  

änsstyrelsen i Västra Götaland hade föreslagit att ett naturreservat bildas i 

krivelse från Länsstyrelsen, daterad 2007-02-05, behandlades. Länsstyrelsen 

ommunstyrelsens beslut 

krivelsen läggs till handlingarna.  

S § 101 

ästra Götalandsregionens förslag till yttrande angående EU:s grönbok 

 
L
Hafsåsen. Den 16 januari 2007, § 12, hade kommunstyrelsen yttrat sig 
kommunen inte erinrar mot förslaget. 
 
S
har beslutat att bilda ovan nämnda naturreservat. 
 
K
 
S
 
 
K
 
V
om den gemensamma havspolitiken 
 
Västra Götalandsregionens förslag till yttrande angående EU:s grönbok om 

ommunstyrelsens beslut 

krivelsen läggs till handlingarna. 

S § 102 

ttrande från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, ställt till 

den gemensamma havspolitiken behandlades. Förslaget inkom till 
kanslienheten 2007-03-01. 
 
K
 
S
 
 
K
 
Y
Näringsdepartementet 
 
Skrivelse, daterad 2007-02-05, från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, 

r ställt till Näringsdepartementet, behandlades. Skrivelsen rör statens ansvar fö
vissa betaltjänster. 
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Forts KS § 102 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 103  
 
Skriften ”Sjuk av trafikbuller?” från Länsstyrelsen i Västra Götaland 
 
Skrift, daterad 2007-02-20, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
behandlades. Länsstyrelsen vill med skriften öka kunskapen om hälsoeffekter 
av trafikbuller. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 104 
 
Bokslutskommuniké för 2006 från Västra Götalandsregionen 
 
Bokslutskommuniké, daterad 2007-02-13, från Västra Götalandsregionen, 
behandlades. Kommunikén visar att regionen är i ett gynnsamt läge och att det 
finns förutsättningar att innevarande år skall bli bra.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunikén läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 105 
 
Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götalandsregionen 
2006 
 
Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan i Västra Götalandsregionen 2006, 
behandlades. Verksamhetsberättelsen hade inkommit till kanslienheten 2007-
02-20. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-03-13 24 
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S § 106 

uteks årsbok 2007

K
 
N  

uteks årsbok 2007, daterad 2007-02-22, behandlades. Årsboken innehåller 

ommunstyrelsens beslut 

rsboken läggs till handlingarna. 

S § 107 

ackskrivelse

 
N
fakta om hur det går för näringsliv och regioner i Sverige. 
 
K
 
Å
 
K
 
T  

ackskrivelse från Kenneth Olander läses upp. 

ommunstyrelsens beslut 

ackskrivelsen läggs till handlingarna.  

 
T
 
K
 
T
 
 


