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Plats och Tid Stadshuset                          13.30-17.05 

Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande förutom § 163 

Kjell Kaså (c), ordförande § 163 

Anne Sörqvist (c) 

Thomas Fridlund (c) 

Ulla-Britt Johansson (c) 

Christer Törnell (fp) 

Gustav Wennberg (s) 

Ewa Arvidsson (s) 

Michael Karlsson (s) 

Birgitta Johansson (s) 

Ulf Hanstål (m) i st f Håkan Sandberg t 16.55   

Leif Larsson (c) i st f Ulf Hanstål från 16.55  

Övriga deltagande Cecilia Gustafsson (s), ersättare 

Roy Björck, ekonomichef 

Ida Rådman, vikarierande kanslisekreterare, sekreterare 

Susanne Korduner, kommunchef §§ 146-172 

Jeanette Lämmel, personalchef §§ 146-172 

Anna-Stina Larsson, vikarierande kanslisekreterare §§ 146-171 

Tf skolchef Svante Melander § 158 

Dan Gunnardo, miljöchef § 159 

Anna Ragnfeldt, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 159 

 
Utses att justera Birgitta Johansson 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 146-182 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson                                 Kjell Kaså  

Justerande 
 

Birgitta Johansson 
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anslags nedtagande 2007-06-05 
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Kanslienheten 
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Ida Rådman……………………………………………………. 
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KS § 146 

AU § 91 57/2007 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden föredrogs. Förslaget 

var behandlat av barn- och utbildningsnämnden den 24 januari 2007, § 7.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reglementet. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 147 

AU § 109 39/2007  

 

Kommunstyrelsens reglemente 

 

Kanslichefen presenterade förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslaget. 

_________________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 148 

AU § 157 110/2007 

 

Reglemente för gymnasienämnden 

 

Förslag till nytt reglemente för gymnasienämnden, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-03-12, behandlades.  

  

Den 24 januari 2007, § 4 hade gymnasienämnden beslutat att hos 

kommunfullmäktige tillstyrka förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka förslag till 

nytt reglemente för gymnasienämnden. 

_________________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 149 

AU § 158  42/2007 

 

Reglemente för kulturnämnden 

 

Förslag till reglemente för kulturnämnden, daterat 2007-03-21, behandlades. 

 

Kulturnämnden hade behandlat förslaget 2007-03-21, § 33. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 6 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 150 

AU § 193 139/2007 

 

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan, daterad 2007-

01-10, behandlades. 

 

Nämnden hade 2007-03-21, § 46, antagit planen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 151 

AU § 194 136/2007 

 

Verksamhetsplan för gymnasienämnden 

 

Gymnasienämndens förslag till verksamhetsplan, daterad 2007-01-09, 

behandlades. 

 

Nämnden hade 2007-03-26, § 35, antagit planen. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 152 

AU § 195 45/2007 

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2007-03-09, behandlades. 

 

Nämnden hade antagit reglementet 2007-03-19, § 32. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 153 

AU § 196  

 

Det lokala arbetsmarknadsläget 

 

Planeringsingenjör Olle Andersson redovisade det aktuella 

arbetsmarknadsläget med följande statistik från mars 2007: 

 

7,3 % av arbetskraften i Åmåls kommun var arbetslösa, vilket kan jämföras 

med 4,2 % i Västra Götalands län och 4,4 % i hela landet.  

 

3,7 % 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 10,0 % och andelen i arbete med stöd 1,0 %. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Planeringsingenjören får i uppdrag att eftersöka en djupgående 

utredningsrapport. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 154 

AU § 197 21/2007 

 

Finansiering av faktura avseende upprättande av avtal mellan Åmåls 

kommun och Najadvarvet AB 

 

Faktura från Ahlford Advokatbyrå AB, som inkom till kanslienheten 2007-

04-10, behandlades. Fakturabeloppet är 171 170 kronor exklusive moms och 

avser juridiskt biträde vid upprättande av avtal mellan Åmåls kommun och 

Najadvarvet AB. 

 

Kurt Svensson föreslog att kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto 

för näringslivsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fakturan avseende juridiskt 

biträde vid upprättande av avtal mellan Åmåls kommun och Najadvarvet AB 

finansieras ur kommunstyrelsens konto för näringslivsåtgärder, ansvar 2, 

verksamhet 1021. 

______________________  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Gustav Wennberg bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 155 

AU § 198 28/2007 

 

Information om pågående remissbehandling av infrastrukturplaner 

 

Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-04-10, behandlades. 

 

Planeringsingenjör Olle Andersson informerade om den pågående processen 

med den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 och 

kommunalförbundets förslag till inriktningsunderlag. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att genom Dalslandskommunernas 

kommunalförbund lämna synpunkter till Fyrbodals kommunalförbund 

angående förslag till inriktningsunderlag för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 156 

AU § 199 137/2007 

 

Försäljning av fastigheten Åmål 5:4 till Åmåls församling 

 

Fastighetsingenjörens skrivelse och köpeavtal, daterade 2007-04-02, 

behandlades. 

 

Åmåls församling är taxerad och lagfaren ägare till fastigheten Åmål 5:4, 

samt taxerad ägare men inte lagfaren ägare till Åmål 5:3. 

 

Fastighetsingenjören föreslår att församlingen får köpa Åmål 5:4 av Åmåls 

kommun. Genom att senare genomföra en fastighetsreglering där Åmål 5:3 

läggs till Åmål 5:4, blir församlingen lagfaren ägare till båda fastigheterna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal mellan Åmåls kommun 

och Åmåls församling gällande fastigheten Åmål 5:4. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 157 

AU § 200 146/2007 

 

Belysningsarrangemang i Plantaget/Åmålsån 

 

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-04-02, § 20, hade 

förvaltningschef Tommy Jingfors meddelat att en första etapp av projektet 

med belysningsarrangemang vid Plantaget/Åmålsån kommer att genomföras 

vid årets ljusfest. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 158 

AU § 201 181/2006 

 

Inspektion av utbildningsverksamheten i Åmåls kommun 

 

Skrivelse från Skolverket, kommunrapport och skolrapporter, daterade 2007-

04-03, behandlades. 

 

Under hösten 2006 genomförde Skolverket en inspektion av 

utbildningsverksamheten i kommunen. Inspektörernas bedömningar, 

utbildningsverksamhetens brister och förbättringsområden redovisas. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Skolchef Svante Melander kallas till kommunstyrelsens sammanträde för att 

redogöra för rapporterna med anledning av Skolverkets inspektion. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde skolchef Svante Melander 

för Skolverkets inspektion av utbildningsverksamheten i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 159 

AU § 202 98/2007 

 

Nulägesrapport – inventering av tjänstefordon 

 

Rapport från miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt och 

miljöinformatör Lillemor Sandberg behandlades. Rapporten hade inkommit 

till kanslienheten 2007-03-06. 

 

En inventering har gjorts över tjänstefordonssituationen och resor i tjänsten 

som visar att det finns en stor förbättringspotential gällande säkerhet och 

miljöprestanda och att effektivisering av fordonsorganisationen kan leda till 

besparingsmöjligheter. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Kommunchefen ges i uppdrag att vidare undersöka möjligheter till 

förbättringar inom kommunal fordonshantering. 

  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föredrog miljöchef Dan Gunnardo och 

miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Ragnfeldt för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidare 

undersöka möjligheter till förbättringar inom kommunal fordonshantering. 

Detta inkluderar bland annat översyn av hanteringen av kommunens 

leasingfordon, översyn av möjligheten till alkolås i kommunanvända fordon, 

samt att lägga förslag till en uppdaterad resepolicy. 

 

Uppdraget skall vara slutfört under hösten 2007. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

______________________  
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KS § 160 

AU § 203 21/2007 

 

Observatör till projektledningsgrupp i Najad 

 

I ramavtal mellan Najadvarvet och Åmåls kommun ges kommunen rätt att låta 

observatörer delta i en projektledningsgrupp och lämna synpunkter på 

entreprenadens alla delar. 

 

Vid sammanträde 2007-04-10, § 129, hade kommunstyrelsen beslutat att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Kurt Svensson föreslog att två observatörer skall ingå i 

projektledningsgruppen, dels planeringsingenjör Olle Andersson och dels en 

representant från ÅKAB. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen beslutar att låta två observatörer ingå i 

projektledningsgruppen, dels planeringsingenjör Olle Andersson och dels en 

representant från ÅKAB. 

 

ÅKAB ges i uppdrag att utse dess observatör. 

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 161 

AU § 214 158/2007 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2007 

 

Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2007, daterad 2007-04-24, 

behandlades. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplanen 

för kommunstyrelsen 2007. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 162 

AU § 215 157/2007 

 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet - kvartalsrapport 

 

Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-04-19, behandlades. 

 

I prognosen för mars månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 

oroväckande stort budgetunderskott på 4,9 miljoner kronor, vilket är en 

förbättring på 1,8 miljoner kronor sedan föregående prognos. 

 

Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 3,7 

miljoner kronor. 

 

Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 

budgetunderskott på 8,6 miljoner kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till 

handlingarna. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 163 

AU § 216 405/2006 

 

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 2007 

om 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. 

 

Betänkandet hade behandlats av kommunstyrelsen, 2007-04-10 § 135, som 

hade remitterat ärendet till arbetsutskottet för finansieringsförslag.  
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Forts § 163 

 

Finansieringsförslag från ekonomichef Roy Björck, daterat 2007-04-18, 

behandlades.  

 

Ekonomichefen föreslog att den ökande arvodeskostnaden på 257 523 kronor 

finansieras genom att ianspråktaga 150 000 kronor ur kommunfullmäktiges 

anslag för oförutsedda utgifter samt resterande 107 523 kronor ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter genom omdisponering till 

kommunfullmäktiges anslag. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag till arvoden under 

2007. Den ökande arvodeskostnaden på 257 523 kronor finansieras genom att 

ianspråktaga 150 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

utgifter samt resterande 107 523 kronor ur kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter genom omdisponering till kommunfullmäktiges anslag. 

 

Kurt Svensson och Gustav Wennberg deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

 

Under ärendet är Kjell Kaså ordförande. 

______________________  

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kurt Svensson och Gustav Wennberg deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Under ärendet är Kjell Kaså ordförande. 

______________________  
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KS § 164 

AU § 217 153/2007 

 

Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 2006 

 

Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter 2006 behandlades. Årsredovis-

ningen hade inkommit till kanslienheten 2007-04-11. 

 

2006 års resultat uppgick till 1 617 051 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisningen till 

handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  
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KS § 165 

AU § 218 149/2007 

 

Avgiftsfri månad i hemtjänsten 

 

Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 2007-03-22 § 34, samt skrivelse 

från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-02-28, behandlades. 

 

Nämnden föreslår att hemtjänstinsatsen skall bli avgiftsfri under första 

kalendermånaden, för att kunden skall slippa dubbel avgift första gången. 

 

Med stöd av utfallet för 2007 torde minskningen av intäkter rymmas inom 

budget. 

 

Kjell Kaså yrkar bifall till förslaget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den första 

kalendermånaden av hemtjänstinsatsen blir avgiftsfri. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 23 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 166 85/2006 

AU § 219 278/2005 

 

Gemensam gymnasieskola Säffle-Åmål 

 

Ärendet hade blivit återremitterat från kommunstyrelsen, 2007-04-10, § 114. 

 

Skolchef Svante Melander redogjorde för den senaste utvecklingen inom 

frågan. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen finner att Säffle kommun har dragit sig ur samarbetet, trots 

gemensamt tagna beslut i interimsstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att 

upphäva tidigare beslut från 2006-02-22, KF § 36 om att ingå i ett 

kommunalförbund samt 2006-08-30, KF § 127 om att anta förbundsordning 

för kommunalförbundet.   

______________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 24 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 167 

AU § 220 404/2006 

 

Sammansättning av budgetberedningen 

 

Motion från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2006-11-

28, behandlades. 

 

Håkan Sandberg hade föreslagit att till kommunstyrelsens arbetsutskott, i 

verksamhet som budgetberedning, adjungera en ledamot med personlig 

ersättare från de partier eller partigrupper som inte ingår i arbetsutskottet. 

 

Kurt Svensson föreslog att nuvarande sammansättning av budgetberedning 

skall behållas. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

och behålla nuvarande sammansättning av budgetberedningen. 

 

Motionen anses härmed vara besvarad. 

______________________ 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Kurt Svensson bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ulf Hanstål yrkade bifall till Håkan Sandbergs motion. 

 

Ordförande konstaterade att två förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag 

och Håkan Sandbergs förslag. Proposition ställdes på de båda förslagen, och 

ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 25 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 168 

AU § 221 113/2007 

 

Granskning av årsredovisning 2006 

 

Revisionsrapport för Åmåls kommun 2006, daterad 2007-04-11, behandlades. 

 

Diskussion fördes kring hur kommunen skall arbeta vidare med de synpunkter 

som revisionen framfört.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomienheten att arbeta vidare med de 

synpunkter som revisionen framfört. 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 26 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 169 

AU § 222 156/2007 

 

Utdelning av utmärkelser i samband med nationaldagen 

 

Information från Kulturnämndens sammanträde 2007-04-12, § 17, behandla-

des. 

 

Kulturnämnden hade beslutat att undersöka vilka stipendier, utmärkelser, pris 

och dylikt som delas ut under ett år och ta fram ett förslag till vilket/vilka som 

är lämpliga att under högtidliga former överlämna på nationaldagen. 

 

Dessutom hade en skrivelse skickats till samtliga politiska partier i 

kommunfullmäktige för synpunkter och förslag. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 27 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 170 

AU § 223 40/2007 

 

Beträffande överkänslighet mot elektromagnetisk strålning 

 

Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Västra Götaland, daterad 2007-01-

25, behandlades. 

 

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden från 2007-03-22 § 35 samt 

svarsskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson, 

daterad 2007-02-09, behandlades. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande från vård- och 

omsorgsnämnden samt svarsskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kent Gustawsson såsom svar på skrivelsen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 28 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 171 

AU § 224 409/2004 

 

Allmänna ordningsföreskrifter för Åmåls kommun 

 

Kommunfullmäktige hade 2007-01-31 § 9 antagit allmänna lokala 

ordningsföreskrifter får Åmåls kommun. 

 

Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterad 2007-04-12, 

behandlades. 

 

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva § 10 andra stycket, § 13 och § 21 i 

allmänna ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Ärendet skall undersökas närmare och tas upp vid nästa kommunstyrelse-

sammanträde. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 29 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 172 

AU § 225 327/2006 

 

Det handikappspolitiska programmet 

 

Ordföranden hälsade folkhälsosamordnare Carolina Ekström välkommen.  

 

Förslag till handikappspolitiskt program, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-04-24 , behandlades. 

 

Skrivelse från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2007-

04-13, behandlades. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med det handikappspolitiska 

programmet skall fortsätta. Programmet skall revideras utifrån synpunkter 

från bygg- och miljönämnden, samt f.d. kultur- och servicenämnden. Det 

handikappspolitiska programmet skall därefter tillsändas de politiska 

grupperna och Funktionshindrades samarbetsråd. Efter vidare revidering bör 

det handikappspolitiska programmet kunna antas efter sommaren. 

______________________  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades förslag till handikapps- 

politiskt program, som hade inkommit till kanslienheten 2007-05-03. 

Programmet hade nu blivit reviderat utifrån de synpunkter som bygg- och 

miljönämnden och f.d. kultur- och servicenämnden hade haft. 

 

I skrivelse från Håkan Sandberg, som hade inkommit till kanslienheten 2007-

04-13, gavs följande tre förslag: 

 

 Att remissarbetet avbrytes 

 Att kommunfullmäktige utser en parlamentarisk grupp som får till 

uppgift att utarbeta ett nytt och aktuellt förslag till ”Plan för full 

delaktighet/Handikappolitiskt plan 2008-2010”. Planen skall vara en 

handlingsplan grundad på aktuella internationella och nationella 

styrdokument. 

 Att en sådan grupp ges rättighet att anlita utomstående expertis såväl 

som den kunskap som finns i den kommunala organisationen. 

 

Ewa Arvidsson yrkade att en parlamentarisk grupp som ansvarar för 

framtagande av handikappolitiskt program skall utses av kommunfullmäktige. 

Remissarbetet skall fortsätta. Partiernas synpunkter och det nuvarande 

förslaget till handikappspolitiskt program skall utgöra bakgrundsmaterial för 

gruppen. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 30 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts KS § 172 

 

Ulla-Britt Johansson yrkade att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Christer Törnell yrkade bifall till Ulla-Britt Johanssons förslag. 

 

Ordföranden konstaterade att tre förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag, 

dels Ewa Arvidssons förslag, och dels Ulla-Britt Johanssons förslag om 

återremiss.  

 

Proposition ställdes på Ulla-Britt Johanssons förslag om återremiss och 

ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ulla-

Britt Johanssons förslag. 

 

Votering begärdes och genomfördes. Följande voteringsproposition 

uppställdes och godkändes: 

 

Den som bifaller Ulla-Britt Johanssons förslag röstar ”Ja” och den som 

avstyrker Ulla-Britt Johansson förslag röstar ”Nej”. 

 

Vid den efterföljande omröstningen avlämnades tre ja-röster och sex nej-

röster. Två ledamöter avstod. 

 

Ja-rösterna gavs av: Kurt Svensson, Ulla-Britt Johansson och Christer Törnell. 

 

Nej-rösterna gavs av: Thomas Fridlund, Gustav Wennberg, Ewa Arvidsson, 

Michael Karlsson, Birgitta Johansson och Ulf Hanstål. 

 

Kjell Kaså och Anne Sörqvist avstod.  

 

Proposition ställdes på arbetsutskottets förslag och Ewa Arvidssons förslag 

och ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Ewa Arvidssons förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en parlamentarisk 

grupp som ansvarar för framtagande av handikappolitiskt program. 

Kommunfullmäktige beslutar också att det påbörjade remissarbetet angående 

det handikappolitiska programmet skall fortsätta. Partiernas synpunkter och 

det nuvarande förslaget till handikappspolitiskt program skall utgöra 

bakgrundsmaterial för gruppen. 

 

Ulla-Britt Johansson reserverade sig mot beslutet. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 31 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 32 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 173 

AU § 226 21/2007 

 

Styrelserepresentation i fastighetsbolaget Åmål-Nygård 

 

Skrivelse, som inkom till kanslienheten 2007-04-27, behandlades. 

 

Planeringsingenjör Olle Andersson redogjorde för Åmåls kommuns rätt till 

styrelserepresentation i fastighetsbolaget Åmål-Nygård. Detta är reglerat i 

ramavtal mellan Åmåls kommun och Najadvarvet AB. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avstår från rätten till 

styrelserepresentation i fastighetsbolaget Åmål-Nygård. Istället skall 

information från fastighetsbolaget Åmål-Nygårds sammanträden tillföras 

planeringsingenjör Olle Andersson i efterhand. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 33 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 174 

AU § 241 113/2007 

 

Årsredovisning för Åmåls kommun 

 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2007-04-25, KF § 71, diskuterades 

möjligheten till att öka partiell inlösen av pensionsutfästelser till KPA från 3,9 

till 7,3 miljoner kronor.  Kommunfullmäktige beslutade att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Skrivelse från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-05-02, behandlades.  

 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, på uppdrag av revisorerna i Åmåls 

kommun anser sig inte kunna godkänna att resultatregleringsposter ingår i 

redovisningen med syfte att kompensera för blandmodellens effekter eller för 

att på annat sätt skapa reserver för framtida ändamål. Revisorerna avråder från 

att genomföra en utökning av pensionsutfästelsen då de anser att detta strider 

mot god redovisningssed. 

 

Ekonomichef Roy Björck redogjorde för ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta räkenskaperna i enlighet med tidigare 

beslut från 2007-04-10, KS § 110 och framlägger avslutningen för 

kommunfullmäktige.  

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 34 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 175 

AU § 242 170/2007 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

 

Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden, som hade inkommit till 

kanslienheten 2007-05-03, behandlades. Nämnden hade antagit reglementet 

2007-03-29, BMN § 32.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet för bygg- 

och miljönämnden.  

____________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 35 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 176 

POU § 44 141/2007 

 

Översyn av kommunstyrelsens förvaltning 
 

Kommunchef Susanne Korduner har i skrivelse 2007-04-16 redogjort för 

rubricerade ärende samt föreslagit följande: 

 

”Personalchef Jeanette Lämmel får uppdraget att administrativt bistå med 

ledningsarbetet på kommunledningskontoret och därigenom verka som ledare 

för kommunledningskontorets interna personal. Föreslår dessutom att hon kan 

biträda som ställföreträdande kommunchef (en roll som f d kanslichef 

Kenneth Olander hade). Förutsatt att erforderliga beslut fattas föreslås 

förändringen träda i kraft den 7 maj 2007.” 

 

Skrivelsen föredrages, varefter kommunchefen redogör ytterligare för ärendet. 

 

Samråd i ärendet har skett med SKTF. 

 

Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla kommunchefens förslag i 

ärendet enligt ovan. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Personalchefen deltar inte i sammanträdet vid behandlingen av ovanstående 

ärende. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom beslutet och informationen läggs till 

handlingarna. 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 36 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 177 

 

Delgivning av delegation 

 

Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 

2007-04-24, förköpsärende, Åmål Amnebyn 1:19 och 1:35, Tösse med Tydje 

2007-04-24, förköpsärende, Åmål Skållebyn 1:21, Ånimskog 

2007-04-24, förköpsärende, Åmål Ankaret 10 

2007-04-24, förköpsärende, Åmål Jakobsbyn 1:70 

 

Personalchefens delegationsbeslut: 

2007-04-26 angående 

-befattningsbenämning 

-ledighet med lön vid fackliga studier 

-lön 

-minnesgåva 

 

Ekonomichefens delegationsbeslut 2007-05-03 angående 

- bidrag till lönebidragsanställningar till föreningar och organisationer. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KS § 178 

 

Delgivning av protokoll 

 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2007-04-17 

och 2007-04-24 behandlades. 

 

Protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-04-04 

behandlades. 

 

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2007-03-28 behandlades. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 37 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 179 

 

Delgivning av minnesanteckningar 

 

Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och 

Västtrafiks styrelse 2007-03-23 behandlades. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

KS § 180 

 

Öppet brev från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva 

 

Öppet brev - ”Tar sig Telia an hela Sverige?” från Folkrörelserådet Hela 

Sverige ska leva, behandlades. Skrivelsen hade inkommit till kanslienheten 

2007-05-02. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Skrivelsen läggs till handlingarna. 

 

 

KS § 181 

 

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 

 

Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2007-04-12, samt 

regeringens skrivelse 2006/07:23 ”Sveriges handlingsprogram för 

sysselsättning för tillväxt och sysselsättning 206-2008” behandlades. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Skrivelserna läggs till handlingarna. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-05-08 38 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 182 

 

Årsredovisningar för 2006 

 

Följande fem årsredovisningar för 2006, behandlades: 

 

Västra Götalandsregionen 

Patientnämnderna i Västra Götalands läns årsredovisning 

Samhall 

Verva – verket för förvaltningsutveckling 

Vattenfall 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Årsredovisningarna läggs till handlingarna. 

 


