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Plats och Tid Stadshuset                          13.30-16.55 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande förutom § 116 

Torbjörn Åberg (c) i st f Kjell Kaså 
Anne Sörqvist (c) 
Thomas Fridlund (c) 
Anelia Dotcheva (c) i st f Ulla-Britt Johansson 
Thomas Olson (fp) i st f Christer Törnell t 16.45 
Kjell Lindstedt (s) i st f Gustav Wennberg, ordförande § 116 
Birgit Karlsson (mp) i st f Ewa Arvidsson  
Michael Karlsson (s) 
Birgitta Johansson (s) 
Håkan Sandberg (m)  
 
 

Övriga deltagande Ulf Hanstål (m), ersättare 
Cecilia Gustafsson (s), ersättare 
Roy Björck, ekonomichef 
Jeanette Lämmel, personalchef  
Olle Andersson, planeringsingenjör 
Ida Rådman, vikarierande kanslisekreterare, sekreterare 
Pontus Karlsson, IT-chef § 108 
 

Utses att justera Thomas Fridlund 
Justeringens  
plats och tid  

 108-145 Sekreterare 
Ida Rådman 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Kurt Svensson                              Kjell Lindstedt 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Thomas Fridlund 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2007-04-10 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-04-13 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-05-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Ida Rådman……………………………………………………. 
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KS § 108 
 
Information om kommunens IT-situation 
 
IT-chef Pontus Karlsson informerade samarbetet med de övriga 
Dalslandskommunerna och om utbyggnaden av bredbandsnätet.  
 
Dessutom informerade IT-chefen om IT-enhetens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 109 
AU § 139 90/2007 
 
Partiell inlösen av pensionsutfästelse 
 
Skrivelse, daterad 2007-03-01, från personalchefen och ekonomichefen 
behandlades.  
 
I samband med upprättandet av 2006 års bokslut har ett ekonomiskt utrymme 
att teckna en pensionsförsäkring på 3,8 Mkr inom verksamheten 
pensionsavsättningar visat sig. 
 
Personalchefen och ekonomichefen föreslog därför att en partiell inlösen av 
pensionsutfästelse tecknas för 8 stycken pensionstagare, till en kostnad av  
3 799 269 kronor inklusive löneskatt.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 2007-03-06, § 136 hade uppdrag givits 
åt ekonomichefen att undersöka lösningar för att hantera kommunens 
pensionsskuld.  
 
Skrivelse från ekonomichefen, daterad 2007-03-16, behandlades. 
   
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att teckna en partiell inlösen 
av pensionsutfästelse för 8 stycken pensionstagare, till en kostnad av  
3 799 269 kronor inklusive löneskatt.  
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-04-10 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 110 
AU § 140 113/2007 
 
Kommunens årsredovisning för 2006 
 
Ekonomichef Roy Björck redogjorde för förslag till årsredovisning för Åmåls 
kommun 2006. Förslaget inkom till kanslienheten 2007-03-15. 
 
Kommunens resultaträkning för 2006 utvisar ett överskott på 3 656 000 
kronor. 
 
Åmåls kommun har antagit sju finansiella mål i strävan efter god ekonomisk 
hushållning och en starkare ekonomi. Av dessa sju mål är samtliga uppnådda 
under 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar årsredovisningen. 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde ekonomichef Roy Björck för 
kommunens årsredovisning för 2006. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 111 
AU § 141  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella 
arbetsmarknadsläget med följande statistik från februari 2007: 
 
Arbetslösheten var 8,1 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 4,2 % i 
Västra Götalands län och 4,4 % i hela landet.  
 
3,8 % av arbetskraften i Åmåls kommun var i arbete med stöd, vilket kan 
jämföras med 2,1 % i Västra Götalands län och 2,3 % i hela landet.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 12,7 % och andelen i arbete med stöd 3,8 %. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 112 
AU § 142  118/2007 
 
Budgetprocess och budgetramar inför år 2008 
 
Ekonom Johan Andersson redogjorde för den planerade budgetprocessen för 
åren 2008 till 2010. 
 
Ledningsgruppens preliminära tjänstemannaförslag till budgetramar och 
eventuella effektiviseringar inom kommunens verksamhet diskuterades. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förslaget överlämnas till budgetberedningen. 
 
Sammanfattande information lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde återgav Kurt Svensson information om 
budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 113 
AU § 143 71/2007 
 
Lönebidrag till Åmåls Sportklubb 
 
Ansökan om lönebidrag från Åmåls sportklubb, som inkom till kanslienheten 
2007-02-09, behandlades. Tjänsten är heltid under perioden 2007-03-01 till 
2007-11-30.  
 
Ekonomichefen Roy Björcks skrivelse, daterad 2007-03-14, behandlades. 
Kostnaden för ovanstående lönebidrag uppgår till 38 700 kronor. Det 
ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar är redan intecknat för 2007. 
Ekonomichefen hade därför inget förslag till finansieringen av lönebidrag för 
Åmål Sportklubb. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om lönebidrag från Åmåls 
sportklubb. Kostnaden finansieras från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021.  
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde medgav ordföranden att Håkan 
Sandberg fick göra följande protokollsanteckning: 
 
”Tidigare beslut att finansiera lönebidrag från näringslivsanslaget har en 
prejudicerande verkan. Jag ser därför ingen möjlighet att avslå ansökan men 
har i sak samma uppfattning som tidigare. Det vill säga att nya ansökningar 
inte skall beviljas när anslaget till lönebidragsanställningar är förbrukat.” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 114 
AU § 148 278/2005 
 
Programplacering inom gymnasieskolan Säffle-Åmål 
 
Interimsstyrelsens skrivelse, daterad 2007-03-22, behandlades. Skrivelsen 
föreslår att följande gymnasieprogram förläggs till Säffle: 

• Byggprogrammet 
• Fordonsprogrammet 
• Hantverksprogrammet 
• Omvårdnadsprogrammet 
• Teknikprogrammet med yrkesprofil 
• Elprogrammet med inriktningsgaranti med samverkansmöjligheter 

övriga yrkesförberedande program 
• Industriprogrammet 

 
Följande gymnasieprogram förläggs till Karlbergsenheten i Åmål:  

• Naturvetenskapsprogrammet 
• Samhällsvetenskapsprogrammet 
• Estetiska programmet 
• Barn- och fritidsprogrammet 
• Teknikprogrammet med högskoleprofil 
• Elprogrammet med inriktningsgaranti med samverkansmöjligheter 
• Industriprogrammet 
• Handelsprogrammet 

 
Årskurs ett på naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet 
föreslås förläggas till Åmål från och med höstterminen 2007.  
 
Michael Karlsson, Gustav Wennberg, Christer Törnell, Kurt Svensson och 
Kjell Kaså tillstyrker interrimstyrelsens förslag. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
En presskonferens hålls om ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att följande 
gymnasieprogram förläggs till Säffle: 

• Byggprogrammet 
• Elprogrammet med inriktningsgaranti, ingående i Teknikcentrum 
• Fordonsprogrammet 
• Hantverksprogrammet  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-04-10 9 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

Forts § 114 
• Industriprogrammet, lokal profil 
• Omvårdnadsprogrammet 
• Teknikprogrammet med samverkansmöjligheter med teknikbaserade 

yrkesprogram och näringsliv, det vill säga ett Teknikcentrum 
 
Följande gymnasieprogram förläggs till Karlbergsenheten i Åmål:  

• Barn- och fritidsprogrammet  
• Elprogrammet 
• Estetiska programmet  
• Handelsprogrammet  
• Industriprogrammet 
• Naturvetenskapsprogrammet  
• Samhällsvetenskapsprogrammet 
• Teknikprogrammet med samverkansmöjligheter med 

naturvetenskapliga programmet 
 
Vidare föreslås gymnasienämnden besluta att årskurs 1 på naturvetenskaps- 
och samhällsvetenskapsprogrammet förläggs till Åmål från och med 
höstterminen 2007. 
____________________  
 
Håkan Sandberg yrkade att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
____________________ 
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KS § 115 
AU § 159 92/2007 
 
Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse från Årbols skolmuseum 
 
Verksamhetsberättelse, sammandrag av räkenskaperna, samt 
revisionsberättelse från Årbols skolmuseum behandlades. Skrivelserna hade 
inkommit till kanslienheten den 2 mars 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen lägger verksamhetsberättelse, sammandrag av 
räkenskaperna, samt revisionsberättelse från Årbols skolmuseum till 
handlingarna. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 116 
AU § 160 122/2007 
 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2006 för 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 från 
Fyrbodals kommunalförbund, behandlades. Skrivelserna hade inkommit till 
kanslienheten 2007-03-19. 
 
Revisionsberättelse, daterad 2007-03-19, behandlades. Revisorerna tillstyrker 
att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals 
kommunalförbunds årsredovisning och beviljar förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanträdet leddes under denna punkt av Kjell Lindstedt. 
 
Under behandling av ärendet deltog inte kommunens representant i 
direktionen, Kurt Svensson, på grund av jäv. 
____________________ 
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KS § 117 
AU § 161 
 
Budgetprocessen 
 
Kurt Svensson föreslog att den planerade budgetprocessen inför 2008 års 
budget senareläggs. Beslutet om budget bör inte tas av kommunfullmäktige i 
juni som planerat, utan under hösten 2007. Dock bör beslutet inte tas senare 
än i oktober månad.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga budgetprocessen så att 2008 års 
budget tas av kommunfullmäktige under hösten 2007, dock ej senare än 
oktober. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inkomma med 
förslag till nytt tidschema för budgetberedning, samt kalla till en ny 
presidieträff. 
 
Ärendet skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg att 
kommunfullmäktige föreslås att vid junisammanträdet fastställa budgetramar 
för nämnder och andra organisatoriska enheter. 
 
Kurt Svensson och Michael Karlsson yrkade bifall till Håkan Sandbergs 
tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga budgetprocessen så att 2008 års 
budget tas av kommunfullmäktige under hösten 2007, dock ej senare än 
oktober. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inkomma med 
förslag till nytt tidschema för budgetberedning, samt kalla till en ny 
presidieträff. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige föreslås vid junisammanträdet fastställa budgetramar för 
nämnder och andra organisatoriska enheter. 
____________________ 
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KS § 118 
AU § 162 22/2005 
 
Rapporter från Samverkansprojektet Säffle-Åmål 
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson, som har varit projektledare för 
Strategiskt kompetensförsörjningscentra Säffle Åmål, även kallat 
Samverkansprojekt Arena Säffle Åmål, redogjorde för tre skrivelser:  
– Lägesrapport oktober-december 2006, daterad 2007-01-03 
– Lägesrapport januari-februari 2007, daterad 2007-02-28 
– Slutrapport januari-februari 2007, daterad 2007-02-28 

 
Projektet har haft som mål att stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft 
och den lokala arbetsmarknaden över länsgränsen. 31 nya företag har bildats, 
varav 25 av kvinnor och 6 av män. 274 kvinnliga och 291 manliga företagare 
har deltagit i nätverk eller samverkansprojekt. Utvärdering visar att företagen 
fått många nya kontakter, vilka resulterat i affärer och ökad ordergång, 
nyrekrytering och ny marknad. 
 
Arbetsutskottet tackade Marianne Carlsson för ett väl utfört projekt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
______________________ 
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KS § 119 
AU § 163 60/2006 
 
Basfinansiering av lokala regionala resurscentra för kvinnor 
 
Åmåls kommun hade ansökt om 125 000 kronor till medel för basfinansiering 
av lokala och regionala resurscentra för kvinnor år 2007. 
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson föredrog skrivelse från Nutek, 
daterad 2007-03-06. Nutek beviljar ett anslag på 80 000 kronor under 
förutsättning att reviderad verksamhetsplan och reviderad budget kommit till 
Nutek senast den 27 mars 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 120 
AU § 164 48/2007 
 
Kustbevakningens framtid i Vänern 
 
Kustbevakningens skrivelse, daterad 2007-01-29, behandlades. 
 
Kustbevakningen har sedan 1982 haft ett kombinationsfartyg för miljöskydd 
och övervakning. Detta fartyg skall utrangeras under våren 1020 och 
Kustbevakningen vill ha kommunens åsikter, krav och önskemål om vilka 
uppgifter Kustbevakningen och ett framtida nytt fartyg skall klara i Vänern.  
 
Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, räddningschef 
Anders Olsson och miljöchef Dan Gunnardo, daterad 2007-2-28, behandlades.  
 
Bygg- och miljönämnden, 2007-03-01, § 24, hade föreslagit kommunstyrelsen 
att överlämna tjänsteskrivelsen till Kustbevakningen såsom svar på 
Kustbevakningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna tjänsteskrivelse från planeringsingenjör 
Olle Andersson, räddningschef Anders Olsson och miljöchef Dan Gunnardo 
till Kustbevakningen såsom svar på Kustbevakningens skrivelse. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 121 
AU § 165 303/2006 
 
Planprogram för Kilarna 1:7 
 
Ansökan hade inkommit från Kristina och Ingemar Danielsson, Åmål 
angående avstyckning av 7 stycken tomter för fritidsbebyggelse på Kilarna 
1:7. Den 10 oktober 2006, § 303, hade kommunstyrelsen uppdragit åt bygg- 
och miljönämnden att upprätta en ny detaljplan för området. 
 
Planprogram för fritidsbebyggelse å Kilarna 1:7, Åmåls kommun, daterat 
2007-02-26, behandlades. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planprogrammet. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 122 
AU § 166 439/2005 
 
Planprogram för Södergården 1:125, Vänsberg 1:7 och Gustavsberg 3:1, 
Tösse 
 
Den 14 mars 2006, § 85 hade kommunstyrelsen beslutat att godkänna 
plankostnadsavtalet mellan Åmåls kommun och ägarna till fastigheterna 
Södergården 1:125, Vänsberg 1:7 och Gustavsberg 3:1 i Tösse. 

 
Planprogram för fritidsbebyggelse å Södergården 1:125, Vänsberg 1:7 och 
Gustavsberg 3:1, Tösse, daterat 2007-03-07, behandlades. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planprogrammet. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 123 356/2005 
AU § 167 94/2007 
 
Svar på medborgarförslag: livsmedelspolicy i Åmåls kommun 
 
Anders Bäckström och Karl-Erik Lundgren hade inlämnat ett 
medborgarförslag, daterat 2005-10-20, till kommunfullmäktige. Åmåls 
kommun föreslogs utarbeta en livsmedelspolicy att tillämpa vid upphandling 
av livsmedel till kommunens kök. 
 
Förslag till livsmedelspolicy för upphandling av livsmedel i Åmåls kommun 
behandlades, samt tjänsteskrivelse från Åke Andersson. Förslag och 
tjänsteskrivelse hade inkommit till kanslienheten 2007-03-02. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2007-02-19, § 21, att föreslå 
kommunfällmäktige att besluta i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 
en kalkyl över ekonomiska konsekvenser av livsmedelspolicyn. Kalkylen 
skall behandlas tillsammans med livsmedelspolicyn vid kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
livsmedelspolicyn, där kvalitetskraven enligt gällande livsmedelslagstiftning, 
djurskyddslagstiftning respektive djurskyddslagstiftning har preciserats. 
 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 
_________________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades skrivelse från ekonom Åke 
Anderson, daterad 2007-04-04. 
 
Kommunens merkostnad för inköp enligt den föreslagna livsmedelspolicyn 
beräknas bli mellan 100 000 och 150 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 124 
AU § 168 103/2007 
 
Föreningsdrift av Rösvallens och Mossängens idrottsplatser 
 
Förslag till avtal om föreningsdrift av Rösvallens idrottsplats och Mossängens 
konstgräsanläggning behandlades.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2007-03-19, § 33, hade föreslagit att 
kommunstyrelsen godkänner avtalet.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta avtalet. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kjell Lindstedt deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
____________________ 
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KS § 125 
AU § 169 95/2007 
 
Komplettering av arrendeavtal med Segelsällskapet Åmålsviken 
 
Förslag till arrendeavtal samt kompletterande dokument, från 2007-01-08, 
behandlades. Parterna i avtalet är Åmåls kommun och Segelsällskapet 
Åmålsviken. 
 
Avtalet med tillhörande bilagor hade behandlats av 
samhällsbyggnadsnämnden 2007-02-19, § 18, och kommunstyrelsen föreslogs 
godkänna avtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med tillhörande bilagor 
mellan Segelsällskapet Åmålsviken och Åmåls kommun.  
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 126 
AU § 170 106/2007 
 
Verksamhetsberättelse 2006 för Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs 
Järnväg och Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation 
 
Verksamhetsberättelse 2006 för Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg 
och Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation behandlades. 
Verksamhetsberättelsen hade inkommit till kanslienheten 2007-03-08. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
_________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 127 
AU § 171 97/2007 
 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2007 
 
Verksamhetsplan för 2007 från bygg- och miljönämnden behandlades. 
Nämnden hade godkänt planen 2007-03-29, § 31 och den inkom till 
kanslienheten 2007-03-29. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bygg- och 
miljönämndens verksamhetsplan för 2007. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 128 
AU § 172 21/2007  
 
Finansiering av faktura angående miljökonsekvensutredning 
 
Faktura från ÅF-process, som inkom till kanslienheten 2007-03-22, 
behandlades. Fakturabeloppet är 119 282 kronor exklusive moms och avser 
miljökonsekvensutredning inför etablering av Najad. 
 
Kurt Svensson föreslog att kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto 
för näringslivsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021. 
 
Christer Törnell yrkade bifall. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fakturan från ÅF-process 
avseende miljökonsekvensutredning finansieras ur kommunstyrelsens konto 
för näringslivsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg att fakturan 
skulle överlämnas till berört företag, då den som bedriver verksamheten och 
inte Åmåls kommun skall svara för miljökonsekvensutredningen. 
 
Kurt Svensson tydliggjorde att utredningen genomfördes för att ge kommunen 
kunskap och vägledning inför en eventuell etablering av denna för kommunen 
nya verksamhetsgren och yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Birgit Karlsson yrkade bifall till Håkan Sandbergs förslag. 
 
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Håkan Sandbergs förslag. Ordföranden ställde proposition de båda 
förslagen och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 129 
AU § 173 21/2007 
 
Observatör till projektledningsgrupp i Najad 
 
Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-03-27, 
behandlades. 
 
I ramavtal mellan Najadvarvet och Åmåls kommun ges kommunen rätt att låta 
en observatör delta i en projektledningsgrupp och lämna synpunkter på 
entreprenadens alla delar. 
 
Planeringsingenjören föreslår därför att ÅKAB ges i uppdrag att ingå i 
projektledningsgruppen. ÅKAB ges också i uppdrag att utse observatören. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ÅKAB i uppdrag att låta en observatör ingå 
i projektledningsgruppen. ÅKAB ges också i uppdrag att utse observatören. 
____________________ 
 
Kurt Svensson föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
____________________ 
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KS § 130 
AU § 174 124/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - februarirapporten 
 
Skrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-03-28, behandlades. 
 
Ett oroväckande stort budgetunderskott på 6,7 Mkr prognostiseras inom 
verksamheterna, vilket är en försämring med 0,6 Mkr sedan den förra 
prognosen. Finansförvaltningen redovisar i denna prognos ett 
budgetunderskott på 3,7 Mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen visar 
ett beräknat underskott på hela 10,4 Mkr för 2007. 
 
Diskussion fördes om det budgeterade underskottet inom barn- och 
utbildningsverksamheten. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
inkomma med en åtgärdsplan för hur ekonomisk balans skall uppnås. 
 
Arbetsutskottet beslutar också att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
snarast inkomma med utredning om framtida organisation av grundskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
____________________ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 131  
AU § 175 100/2007 
 
Underskottsbidrag till Tösse bygdegårdsförening för 2006 
 
Skrivelse från Tösse bygdegårdsförening behandlades. Skrivelsen inkom till 
kanslienheten 2007-03-05. 
 
Föreningen anhåller om ett kommunalt bidrag på 15 890 kronor för att täcka 
det underskott som föreningen uppvisar i revisionsberättelsen för 2006. 
 
Skrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-03-28, behandlades. 
 
Ekonomichefen föreslog att kommunstyrelsen beviljar föreningen ett slutligt 
underskottbidrag på 15 890 kronor för 2006 som skall tas ur anslaget för 
driftsgarantier i 2007 års budget, verksamhet 1024. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar Tösse bygdegårdsförening ett slutligt 
underskottbidrag på 15 890 kronor för 2006 som skall finansieras från 
anslaget för driftsgarantier i 2007 års budget, verksamhet 1024. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 132 
AU § 176 309/205 
 
Detaljplan för Falken 5, Åmål 
 
Utställningshandling från samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning 
behandlades. Planen är daterad 2007-03-14. 
 
Förslag till detaljplan för Falken 5, Åmål finns ute för samråd under tiden 26 
mars till 23 april 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Håkan Sandberg att uppdra åt 
bygg- och miljönämnden att rätta sakfel i beskrivning över befintlig byggnad.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden uppdras att rätta sakfel i beskrivningen över 
befintlig byggnad. 
 
I övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på förslaget. 
____________________ 
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KS § 133 
AU § 177 120/2007 
 
Revisionskostnader för Samordningsförbundet Norra Dalsland 
 
Faktura från Öhlings PriceWaterHouseCoopers, som inkommit till 
kanslienheten 2007-03-30, behandlades. Fakturan avsåg Åmåls kommuns del 
i kostnaderna för revisionen av Samordningsförbundet Norra Dalsland 2006. 
 
Kurt Svensson föreslog att Samordningsförbundet meddelas att kostnaden för 
revisionen bör finansieras inom Samordningsförbundets budget.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Samordningsförbundet Norra 
Dalsland att kostnaden för revisionen bör finansieras inom 
Samordningsförbundets budget. 
____________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 134 
AU § 178 96/2007 
 
Ungdomsrabatt inom Västtrafik lokalt 
 
Skrivelse från Västtrafik AB, daterad 2007-03-01, samt skrivelse från 
Västtrafik Fyrbodal AB, daterad 2007-03-22, behandlades. 
 
Västtrafik föreslår att införa en rabatt på 25 % för Västtrafiks 
områdesladdningar för ungdomar mellan 20 till 25 år. Merkostnaden för 
Åmåls kommun förväntas bli cirka 7 000 kronor. 
 
Planeringsingenjör Olle Anderssons skrivelse, daterad 2007-03-22, 
behandlades.  
 
Planeringsingenjören föreslog att Åmåls kommun ställer sig positiv till att 
införa en ungdomsrabatt från juni 2007 under förutsättning att den av 
Västtrafik Fyrbodal angivna merkostnaden äger sin riktighet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ställer sig positiv till att införa en ungdomsrabatt från juni 
2007 under förutsättning att den av Västtrafik Fyrbodal angivna merkostnaden 
äger sin riktighet. 
 
Finansiering sker genom anslagna medel inom kollektivtrafik. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 
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KS § 135 
 
Arvodesberedningens slutbetänkande 
 
Betänkande från arvodesberedningen och bifogade reservationer behandlades. 
Betänkandet hade inkommit till kanslienheten 2007-04-04.   
 
Arvodesberedningens föreslog att: 

• Kommunfullmäktiges ordförande skall ha ett årsarvode under 2007om 
12 000 kronor. 

 
• Kommunstyrelsens ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 39 360 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 
kommande årsskifte. 

 
• Kommunstyrelsens vice ordförande skall ha ett årsarvode under 2007 

motsvarande 25 190 kronor per månad. Beslutet skall omprövas vid 
kommande årsskifte. 

 
• Revisionens ordförande skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

12 000 kronor. 
 
• Revisionens sekreterare skall under 2007 ha ett fast årsarvode om 

11 000 kronor. 
 
• Revisionens övriga ledamöter skall under 2007 ha ett fast årsarvode 

om 10 000 kronor 
 
• Överförmyndarens ersättare skall under 20007 ha ett fast årsarvode om 

4 500 kronor samt en ersättning för varje tjänstgjord timme om 175 
kronor under 2007. Ersättningen utgår även vid deltagande i kurser 
och utbildningar. 

 
• Inga förändringar föreslås i nuvarande reglemente under punkten 

förlorad pensionsförmån, men uppräkning skall ske enligt nya avtalet. 
  
 
Under 2007 beräknas merkostnaden för förslaget bli totalt 257 532 kronor. 
 
Två av arvodesberedningens representanter, Tina Carlsson och Håkan 
Sandberg, hade reserverat sig. 
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Forts  § 135 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för finansieringsförslag. 
____________________ 
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 KS § 136 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-03-23, förköpsärende, Åmål Daggkåpan 9 
2007-03-30, förköpsärende, Åmål Jakobsbyn1:72 
2007-04-02, förköpsärende, Åmål Adolfsberg 38, Karlstadsvägen 18A  
 
Fastighetsingenjörens delegationsbeslut 
2007-03-19, försäljning av tomter, Haren 21, Åmål 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-03-28 angående 
-sanställnings upphörande 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 137 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2007-03-20, 
2007-03-23, 2007-03-27 samt 2007-04-03 behandlades. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-03-07 
behandlades. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2007-02-28 och 2007-03-
14 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 138 
 
Delgivning av minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningar från Åmål och Säffle kommuners diskussionsmöte om 
vattenråd för Vänern och aktuella vattenfrågor 2007-03-01 behandlades. 
 
Minnesanteckningar från Regionala ägarrådets sammanträde 2007-03-01 
behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 139 
 
Västtrafiks försörjningsplan 2007-2008 
 
Västtrafiks försörjningsplan 2007-2008 behandlades. Planen var inkommen 
till kanslienheten 2007-03-29 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 140 
 
Barnombudsmannen och Handikappsförbunden - pressmeddelande 
 
Pressmeddelandet ”Barn med funktionsnedsättningar utestängs från 
fritidsaktiviteter” från Barnombudsmannen och Handikappsförbunden, daterat 
2007-03-12 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 141 
 
Utbildningsdepartementet - pressmeddelande 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-04-10 34 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

Pressmeddelandet ”Ny myndighetsstruktur för myndigheter inom 
skolväsendet” från Utbildningsdepartementet, daterat 2007-03-15, 
behandlades. 
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Forts § 141 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 142 
 
Energimarknadsinspektionens årsrapport 2006 
 
Energimarknadsinspektionens årsrapport, som hade inkommit till 
kanslienheten 2007-04-04, behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 143 
 
Kommunerna och friheten 
 
Skriften ”Kommunerna och friheten – självstyrelsen i teori och praktik”, som 
hade inkommit till kanslienheten 2007-30-19 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 144 
 
Rapport fån Luftfartsstyrelsen 
 
Rapport från Luftfartsstyrelsen, som hade inkommit till kanslienheten 2007-
04-03, behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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KS § 145 
 
Meddelande från personalchefen 
 
Personalchefen meddelade att ÅKAB utsett en ny verkställande direktör. 
Tjänsten tillsätts 2007-09-01 av Magnus Dalsbo. 
____________________ 
 


