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KS § 224 
 
AU § 323 127/2007 
 
Samordningsförbundet Norra Dalslands årsredovisning 2006 
 
Följande två skrivelser behandlas: 

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2006, 
daterad 2007-01-15 

2. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2006, 
daterad 2007-04-05 

 
Björn Smit och Ulrika Sandzén från Samordningsförbundet Norra Dalsland 
berättar om  Samordningsförbundets verksamhet.  
 
Samordningsförbundets resultat för verksamhetsåret är 2 079 581 kronor, trots 
att det budgeterade resultatet är 0 kronor. 
 
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas 
ansvarfrihet för verksamhetsåret 2006, samt att årsredovisningen godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Samordningsförbundet Norra Dalslands årsredovisning och bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2006 vad avser Åmåls kommuns del. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg (m) att 
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredo- 
visningen men inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet då verksamhet inte be- 
drivits enligt förbundsordning och budget.  
 
Håkan Sandberg yrkade även att  kommunstyrelsen vidare skulle besluta 
att arbeta för att outnyttjade anslag används för 2008 års verksamhet så att 
inga nya anslag lämnas för det året. 
 
Christer Törnell (kd) och Michael Karlsson (s) yrkade bifall till arbets- 
utskottets förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs förslag.  
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  
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forts KS § 224 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vid behandlingen av detta ärende deltog ej Ewa Arvidsson och 
Anne Sörqvist på grund av jäv. 
 
Michael Karlsson är justeringsman under denna punkt. 
 
_____________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-08-14 4 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 225 
 
AU § 324 202/2007 
 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetsansvarig Catrin Eriksson, daterad 2007-04-
25 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens möte 2007-05-
16 BOU § 93 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Enligt måste ett sådant beslut fattas årligen av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 226 
 
AU § 325 190/2007 
 
Revisionsrapport – Demokrati och service – användning och värdering 
av IT 
 
Revisionsrapport – Demokrati och service – användning och värdering av IT 
från Åmåls kommuns revisorer behandlas. Rapporter inkom till kanslienheten 
2007-05-29. 
 
På uppdrag av kommunrevisionen har PriceWaterhouseCoopers kartlagt och 
analyserat kommunens olika möjligheter att förstärka demokrati och service 
genom användning och värdering av IT. Rapporten lyfter bland annat fram 
utveckling av e-service, dialog på webben, öppet diarium och upptagningar av 
öppna sammanträden på närradion och lokalteve. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunrevisionens synpunkter skall beaktas när nämndernas 
verksamhetsplaner och en ny kommunikationsplan tas fram för Åmåls 
kommun. 
 
Budgetberedningen inför 2008 års budget skall ta hänsyn till eventuella ökade 
kostnader för att kunna förstärka demokrati och service. 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 227 
 
AU § 326  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från maj 2007: 
 
Arbetslösheten var 6,1 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 3,2 % i 
Västra Götalands län och 3,4 % i hela landet. Detta innebär att det fanns 386 
arbetslösa personer i Åmål.  
 
Dessutom fanns 127 personer med aktivitetsstöd och 231 stycken i arbete med 
stöd i Åmåls kommun. 
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 9,3 %, vilket kan jämföras med 3,6 % i Västra Götalands län och 
3,7 % i hela landet. Detta innebär att det fanns 74 stycken arbetslösa 
ungdomar i Åmål. 
 
Dessutom fanns 20 stycken ungdomar med aktivitetsstöd och 9 stycken i 
arbete med stöd i Åmåls kommun. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___________________
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KS § 228 
 
AU § 327 132/2007 
 
Ansökan om medfinansiering till projekt IFS Väst Fyrbodal 
 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2007-03-30, behandlas. 
 
Kommunalförbundet ansöker om 9 851 kronor i medfinansiering till projektet 
IFS Väst Fyrbodal. Projektets mål är att praktiskt stödja och utveckla både 
personer med utländsk bakgrund i deras väg mot eget företagande och 
invandrarägda företag i deras väg mot ett långsiktigt och lönsamt företagande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 229 
 
AU § 328 133/2007 
 
Ansökan om medfinansiering till projektet Kompetenssamverkan 
Fyrbodal 

 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2007-03-30, behandlas. 
 
Kommunalförbundet ansöker om 22 731 kronor i medfinansiering till 
projektet Kompetenssamverkan Fyrbodal.  Projektets mål är att genom 
samordning och information öka effektiviteten hos företag när det gäller 
kompetensutveckling och på detta sätt bidra till att de bibehåller och ökar sin 
konkurrenskraft. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 230 
 
AU § 329 133/2007 
 
Ansökan om medfinansiering till projektet Ecotex West Swedish 
Environmental Export 

 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2007-03-30, behandlas. 
 
Kommunalförbundet ansöker om 11 858 kronor i medfinansiering till 
projektet Ecotex West Swedish Environmental Export. Syftet med projektet är 
att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska miljöföretag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet. 
______________________ 
 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 231 
 
AU § 330 145/2007 
 
Ansökan beträffande inrättande av friskola i Munkedals kommun 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Skolverket, daterad 2007-04-03 
2. Protokollsutdrag från gymnasienämndens möte 2007-05-21 GYMN § 

58 
 
Locator Entreprenad AB har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun. Åmåls 
kommun ges möjlighet att yttra sig. 
 
Gymnasienämndens beslut lyder: ”Överetablering finns av gymnasieplatser i 
området. Denna etablering skulle inte tillföra något nytt i dagens utbud.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med gymnasienämndens 
förslag: ”Överetablering finns av gymnasieplatser i området. Denna etablering 
skulle inte tillföra något nytt i dagens utbud.” 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 232 
 
AU § 331 152/2007 
 
Ansökan beträffande inrättande av friskola i Munkedals kommun 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Skolverket, daterad 2007-04-10 
2. Protokollsutdrag från gymnasienämndens möte 2007-05-21 GYMN § 

59 
 
Michael Flovén har ansökt hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun. Åmåls kommun ges 
möjlighet att yttra sig. 
 
Gymnasienämndens beslut lyder: ”Överetablering finns av gymnasieplatser i 
området. Denna etablering skulle inte tillföra något nytt i dagens utbud.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med gymnasienämndens 
förslag: ”Överetablering finns av gymnasieplatser i området. Denna etablering 
skulle inte tillföra något nytt i dagens utbud.” 
______________________  
 
Till kommunstyrelsen har inkommit skrivelse från Skolverket, daterad 
2007-08-01, enligt vilken skrivelse meddelades att den sökande hade  
dragit tillbaka sin ansökan. Skolverket avskriver därför ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KS § 233 
 
AU § 332 53/2007 
 
Tilläggsanslag för elevassistenttjänst vid Fengersfors skola 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens möte 2007-05-16 BUN 
§ 89 behandlas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog 2007-01-24, BUN § 6 
kommunstyrelsen att tillstyrka inrättande av elevassistenttjänst vid 
Fengersfors skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det ej längre finns behov av 
tilläggsanslag för elevassistenttjänst och drar därmed tillbaka äskandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 234 
 
AU § 333 54/2007 
 
Tilläggsanslag för specialpedagog vid Resurscentrum 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens möte 2007-05-16 BUN 
§ 90 behandlas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog 2007-01-24, BUN § 6 
kommunstyrelsen att tillstyrka inrättande av elevassistenttjänst vid 
Fengersfors skola.  
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att det ej längre finns behov av 
tilläggsanslag för specialpedagog och drar därmed tillbaka äskandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 235 
 
AU § 334 
 
Förslag till Årets företagare 
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson redogör för förslag till Årets 
företagare. Förslaget är framtaget av näringslivsrådet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen utser Årets företagare i enlighet med förslaget. 
 
_______ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelades att Annika Dahlberg och 
Eva Karlsson, Annika & Evas Café och Restaurang AB, föreslås till Årets 
Företagare för insatser under år 2006. 
 
Förslaget är framtaget tillsammans med Näringslivsrådet och FR Åmål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
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KS § 236 
 
AU § 343 374/2004 
 
Motion angående införande av tvåårig gymnasieskola 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Thomas Olson (kd), som inkom till kanslienheten 2004-
10-26 

2. Protokollsutdrag från Gymnasienämndens möte 2007-05-21 § 60 
 
Motionären skriver att ”Åmåls kommun har medvetet satsat på 
gymnasieskolan och bör därför vara en föregångskommun även i detta 
avseende och ansöka om att bedriva försöksverksamhet med tvååriga 
gymnasielinjer […] Med anledning av det som framförts ovan föreslår vi att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram 
en ansökan till regeringen om att få dispens att bedriva tvååriga 
gymnasielinjer.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-12-06 KS § 365 att återremittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden med tilläggsdirektiv innebärande att man 
utreder en tvåårig yrkesförberedande utbildning utanför den egentliga 
gymnasieskolan. 
 
Gymnasienämnden meddelar 2007-05-21 § GYMN § 60 att ”nämnden 
avvaktar gymnasieutredningens förslag på hur yrkesutbildningar ska hanteras 
i Gy09.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i avvaktan 
på gymnasieutredningens förslag på hur yrkesutbildningar ska hanteras i 
Gy09. Kommunfullmäktige ställer sig dock i sak positivt till en tvåårig 
yrkesutbildning.  
 
Med detta anses motionen vara besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 237 
 
AU § 344 81/2007 
 
Ansökan om bidrag för vindkraftsplanering 
 
Skrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och planingenjör Laila 
Nilsson, daterad 2007-06-15, behandlas. 
 
”Regeringen har beslutat att anslå 30 miljoner under 2007 och 30 miljoner 
under 2008 till planeringsstöd för vindkraft. Landets kommuner har möjlighet 
att söka bidrag genom Boverket till att utreda lämpliga områden. Under juni 
2007 blir det troligtvis möjligt att söka bidraget. 
 
En förutsättning för att bidrag skall kunna beviljas är att kommunstyrelserna 
har fattat beslut om att planeringsinsatsen skall genomföras och att bidraget 
kommer att motfinansieras med lika stort belopp. […] 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-06-12, § 80, att nämnden anser det 
lämpligt att ingå samarbete med Dalslandskommunerna avseende 
vindkraftsplaneringen.” 
 
 Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att kommunen skall söka bidrag från Boverket till 
vindkraftsplanering och under förutsättning att bidrag beviljas utarbeta en 
vindkraftsplan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls Kommun skall ingå i samarbete om vindkraftsplanering med övriga de 
Dalslandskommunerna. 
______________________  
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg följande 
förtydligande av kommunstyrelsens beslut: 
 
”Åmåls kommun skall ingå samarbete om vindkraftsplanering med de övriga 
Dalslandskommunerna och gemensamt med dem söka bidrag från Boverket. 
Om bidraget beviljas skall en vindkraftplan utarbetas”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Sandbergs förslag. 
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forts KS § 237 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun skall ingå samarbete om vindkraftsplanering med de övriga 
Dalslandskommunerna och gemensamt med dem söka bidrag från Boverket. 
Om bidraget beviljas skall en vindkraftplan utarbetas. 
 
__________________ 
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KS § 238 
 
AU § 345 213/2007 
 
Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Förslag till verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 
behandlas. Förslaget inkom till kanslienheten 2007-06-13.  
 
Kommunalförbundet föreslår följande fem prioriterade insatsområden för 
tillväxt och utveckling under 2008: 

• Infrastruktur 
• Utbildning 
• Hälsa 
• Kultur 
• Näringsliv 

 
Under 2008 föreslås en budget med intäkter på 8,2 miljoner och kostnader på 
samma summa. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inte några invändningar mot förslaget till budget för 
2008, men motsätter sig en höjning av avgiften per invånare från 25 till 26 
kronor under 2009. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 239 
 
AU § 346 214/2007 
 
Ansökan om bidrag till körfestival i Säffle 
 
Skrivelse från Säffle kommun, daterad 2007-05-23, behandlas. 
 
Säffle kommun kommer att genomföra en lokal körfestival den 7-8 september 
2007 och ber Åmål om medfinasiering på 15 000 kronor. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) yrkar att kommunen inte skall 
medfinansiera körfestivalen, eftersom verksamheten inte sker inom den egna 
kommunen.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera körfestivalen med 10 000 
kronor. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter 2007. 
_____________________  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg (m) avslag till 
ansökan men som överlämnas till kulturnämnden som får behandla den inom 
egen budget. 
 
Michael Karlsson (s) och Gustav Wennberg (s) yrkade avslag på bidrag- 
ansökan. 
 
Ordföranden konstaterade att tre förslag förelåg, dels arbetsutskottets förslag, 
dels Håkan Sandbergs förslag samt dels  Michael Karlsson och Gustav 
Wennbergs (Socialdemokraternas) förslag. 
 
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterade 
att kommunstyrelsen beslutat att ej godkänna arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställde därefter proposition på Håkan Sandbergs förslag och 
Socialdemokraternas förslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat 
i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar avslå framställningen om bidrag till körfestival. 
 
_________________ 
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KS § 240 
 
AU § 359 202/2007 

 
Hantering av skolhälsovårdsjournaler 
 
Följande två dokument behandlas: 

3. Tjänsteskrivelse från enhetsansvarig Catrin Eriksson, daterad       
2007-04-25 

4. Protokollsutdrag från gymnasienämndens möte 2007-05-21 GYMN    
§ 64 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om tillstånd att få 
överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet i enlighet 
med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 241 
 
AU § 361 248/2007 
 
Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan 
Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund 
 
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens möte 2007-06-28 BMN § 81, 
behandlas. 
 
Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan avtalets kommuner inom de 
verksamhetsoråden som omfattas av kommunens skyldigheter och arbete i 
övrigt inom det område som regleras av miljöbalken med följdförfattningar 
samt livsmedels- och djurskyddslagstiftningen.  
 
Samarbetet syftar till att genom viss rörlighet av personal uppnå 
samutnyttjande av personalresurser och underlätta genomförande av 
gemensamma projekt (eventuellt gemensamma projektanställningar), tillsyn, 
undersökningar och andra insatser. Ett huvudsyfte är att få tillgång till de 
andra kommunernas speciella kompetens för att utföra tillsynsuppgifter som 
är svårt att klara av med egen personal.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avtalet mellan 
Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund, i enlighet med bygg- och 
miljönämndens förslag.   
______________________ 
 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg (m) återremiss 
av avtalet för översyn av juridiska, arbetsrättsliga och ekonomiska avsnitt. 
 
Anne Sörqvist (c) och Christer Törnell (kd) yrkade bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag  
förelåg, arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade 
därvid att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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forts KS § 241 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avtalet mellan 
Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt Dalslands-
kommunernas Kommunalförbund, i enlighet med bygg- och miljönämndens 
förslag.   
 
_____________________ 
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KS § 242 
 
AU § 362 219/2007 
 
Prisbelopp vid direktupphandling 

 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-
05-24 SBN § 62. 

2. Tjänsteskrivelse från ekonom Åke Andersson, ansvarig för 
upphandling, daterad 2007-05-22.  

 
Vid direktupphandling föreligger inte krav på infordrande av skriftliga anbud. 
Direktupphandling för varor och tjänster ställer dock krav på affärsmässighet 
med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Kommunen får för 
närvarande endast genomföras direktupphandling inom dess verksamhet om 
det totala värdet understiger fem prisbasbelopp.  
 
Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. 
 
Ekonom Åke Anderssons föreslår att Åmåls kommun antar fem prisbasbelopp 
som gräns för direktupphandling gällande såväl varor som tjänster.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet 
med föreliggande tjänsteskrivelse, kompletterad med beslut från 
inköpsgruppen Säffle/Dalsland samt SKLs rekommendationer.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigt att besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, att anta fem prisbasbelopp som gräns för 
direktupphandling, kompletterad med beslut från inköpsgruppen 
Säffle/Dalsland samt SKLs rekommendationer. Direktupphandling med fem 
prisbasbelopp ska gälla i hela Åmåls kommuns förvaltningar.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 243 
AU § 363 172/2006 
 
Motion angående parkeringsmöjligheter i närheten av Ekbacken 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Motion från Tina Carlsson (v), som inkom till kanslienheten 2006-05-
18 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, 
2007-06-18 SBN § 70 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och 
projekteringsingenjör Lars-Rune Hägg, daterad 2007-05-30.  

 
Motionen föreslår att: 

1. Man vid en utbyggnad av parkeringsplatserna skall bygga gatunätet så 
säkert som möjligt då det i området finns en skola med elever mellan 6 
och 12 år  

2. Farthinder vid infarten till Södra Långgatan från Kungsgatan bör 
byggas 

3. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Södra Långgatan, Skolgatan 
och Västerlånggatan bör införas 

4. Stadsbussens tur kl. 14 ändras så att bussen kommer att svänga in på 
Södra Långgatan från Nybrogatan istället för att passera Södra 
Långgatan på den tid då många barn slutar.  

 
Förvaltningschefen och projekteringsingenjören skriver att det åvilar 
fastighetsägaren att lösa behovet av parkeringsplatser vid Ekbacken. 
Kommunen har vidtagit åtgärder i form av tidsreglering av parkeringsplatser, 
parkeringsövervakning och utbyggnad av en tillfällig parkeringsplats vid 
Ekbacken. Beträffande motionens andra punkt har ett farthinder vid Södra 
Långgatan från Kungsgatan ingen fartdämpande effekt då hastigheten redan är 
låg, vid 90 graders svängen in mot gatan. Gällande motionens tredje punkt så 
torde inte trafiksäkerheten förbättras med en hastighetsbegränsning till 30 
km/tim eftersom gatunätets längder och bredder inte inbjuder till en hög 
hastighet. Gällande motionens fjärde punkt menar skribenten att bussens 
svängning från Södra Långgatan till Västerlånggatan inte är mindre farlig än 
att bussen passerar Södra skolan.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i enlighet 
med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden samt förvaltningschefen och 
projekteringsingenjören skrivelse.  
 
Med detta anses motionen vara besvarad.  
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-08-14 25 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

forts KS § 243 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 244 
AU § 364 18/2006 
 
Medborgarförslag: Parkeringsplatser med motorvärmare på hamnplan 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Solveig Jansson, Låbyn 210, 662 91 Åmål, 
som inkom till kanslienheten 2006-06-10 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-
06-18 SBN § 68 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och 
projekteringsingenjör Lars-Rune Hägg daterad 2007-06-12 

 
Solveig Jansson föreslår att parkeringsplatser med motorvärmare inrättas på 
Hamnplan för en låg hyra, till exempel 400 kronor per år. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på dess sammanträde 
2007-05-15, Au § 260 och beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förvaltningschefen och projekteringsingenjören skriver: 

• I detaljplanen för Norra Hamnplan framgår att parkeringsområdet är 
mark som är avsedd till gata, parkeringsplats eller grönområde så 
kallad allmän plats avsedd för allmänheten.  

• I plan- och bygglagen SFS 1987:10, kap. 6 § 26 framgår att marken 
skall användas till sitt ändamål enligt detaljplanen.  

• I trafikförfattningens 10 kap. § 2 framgår att parkeringsplatser endast 
kan reserveras till vissa trafikantgrupper, vissa fordonsslag, fordon 
med last av viss beskaffenhet eller för att underlätta för dem som bor i 
ett visst område att parkera inom detta område.  

 
Inget utrymme ges i lagtexten till att reservera eller hyra ut parkeringsplatser 
på allmän plats enligt ovan nämnda lagrum.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, avslå medborgarförslaget.  
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
______________________ 
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forts KS § 244 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
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KS § 245 
 
AU § 365 257/2007 
 
Ansökan om utveckling av anhörigstödet 
 
Skrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius som inkom till kanslienheten 
2007-08-02, behandlas.  
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin redogör för ärendet. 
 
Under 2006/2007 bedrevs fas 1 av ett projekt med stöd av utvecklingsmedlen 
för stöd till anhöriga. Åmåls kommun ansöker, nu om medel för år 2, för att 
under en projektperiod om två år, kartlägga och vidareutveckla tankar och 
idéer om hur stödet till anhöriga bäst skall utformas i Åmål. Projektet bedrivs 
av vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Samverket. Målet med 
den planerade verksamheten är att skapa hållbara, långsiktiga stödinsatser för 
anhöriga som hjälper och vårdar närstående.  
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius föreslår kommunstyrelsen att snarast hos 
Länsstyrelsen ansöka om medel för utveckling av anhörigstödet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningschef Gunilla Bexelius 
förslag.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 246 
 
AU § 366 196/2007 
 
Trafikförsörjningsplan för Västtrafik 2008/2009 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Västtrafik som inkom till kanslienheten 2007-05-18.  
2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad  
2007-07-12. 
 

Västtrafik har utarbetat ”Trafikförsörjningsplan 2008/2009, process och 
tidplan”. Kommunen ges möjlighet att inkomma med synpunkter inför 
trafikförsörjningsplan 2008/2009, senast den 21 augusti 2007.  
 
Planeringsingenjör föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå att följande 
punkter införs/beaktas i trafikförsörjningsplan för 2008/2009: 
 
Regional trafik 
 

• Värmlandstrafikens Reginatåg trafikerar idag sträckan Åmål- Karlstad. 
Denna trafik bör förlängas dels till Öxnered för anslutning till 
Västtrafiks Reginatåg i Göta Älvdalen, dels till station Välsviken (norr 
om Karlstad) för en bra koppling till Universitetet. Ett utökat turutbud 
i högtrafikläge skulle kraftigt förbättra resmöjligheterna såväl mot 
Karlstad som mot Trestad/Göteborg. 

• Busstrafiken på Värmlandstrafikens linje 800 mot Säffle/Karlstad har 
från sommarens tidtabell 2007 slutat att trafikera Åmåls tätort, vilket 
inneburit att många resenärer har fått förlängd restid. Då denna trafik 
startar/slutar turen vid Åmåls Resecentrum så påverkas inte det 
långväga resandet med några tidsfördröjningar varför trafikeringen av 
Åmåls centrum borde kunna återupptas.  

 
Lokal trafik 
 

• Linje 780, Åmålsrundan, bör utökas med matningstrafik till Åmåls 
resecentra om Linje 800 mot Karlstad inte kan ändras så att denna 
trafikerar centrum.  

• I handlingsplan 2008-2010 för Anropsstyrd trafik sägs det att Närtrafik 
i Dalsland skall utvecklas, detta arbete bör intensifieras och nå även de 
”norra delarna” av landskapet. Denna trafik, som endast körs om det 
finns resenärer som ringt och beställt resa, är mycket viktig för 
landsbygdens tillgänglighet till samhällsservice.  
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forts KS § 246 
forts AU § 366 
 
På arbetsutskottets möte diskuteras Linje 800 mot Karlstad och 
arbetsutskottets ledamöter är eniga om att Linje 800 bör trafikera Åmåls 
centrum.  
  
Kurt Svensson (c) föreslår att en kontakt ska tas med Värmlandstrafiken 
angående trafikering av Linje 800 genom Åmåls centrum.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planeringsingenjörens förslag och i 
enlighet med Kurt Svensson (c) förslag. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________
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KS § 247 
 
AU § 367 175/2007 
 
Miljömål för Västra Götalands län- remiss 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde BMN § 
86, daterad 2007-06-28 

2. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 2007-07-25.  
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Skogsstyrelsen 
upprättat förslag till nya och reviderade miljömål för Västra Götalands län. 
Kommunen ges möjlighet att ge remissvar senast den 19 september 2007 till 
Västra Götalands län.  

 
Miljöchefen och samhällsbyggnadsnämnden ger följande synpunkter 
avseende miljömål för Västra Götalands län: 

• Många av de åtgärdsförslag som lyfts fram, framförallt när det rör 
infrastruktur som transport och kollektivtrafik, inte är anpassade för 
mindre kommuner med längre avstånd till större tätorter.  

• Efterlyser en klar och tydlig nationell och regional satsning på 
kollektivtrafik, järnväg och vattenburna godstransporter.  

• Nämnden menar vidare att en stor utmaning är att förändra den 
rådande transportstrukturen i samhället, eftersom livsmedelsprodukter, 
avfall och andra varor transporteras långa sträckor och på ett 
resurskrävande sätt.  

• Efterlyser verktyg, incitament och stöd för mer lokalt anpassade 
system för transportstrukturen i samhället.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med bygg- och 
miljönämndens förslag.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
______________________ 
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KS § 248 
 
AU § 368 247/2007 
 
Inbjudan att vara med i Uthållig kommun 
 
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämndens sammanträde 2007-06-28 
BMN § 82, behandlas. 
 
Energimyndighetens program Uthållig kommun har pågått i fem månader och 
nu ges 20 nya kommuner tillfälle att delta i programmets nästa fas 2008-2010.  
 
Intresseanmälan för att delta i programmet Uthållig kommun skall vara 
inlämnad till Energimyndigheten senast den 15 augusti 2007. 
 
Bygg- och miljönämnden vill lämna in intresseanmälan för att delta i 
programmets nästa fas.  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag, att 
Åmåls kommun ska lämna intresseanmälan till Energimyndigheten.  
 
Beslutet förutsätter godkännande av kommunstyrelsen.  
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Håkan Sandberg (m) följande: 
 
”Kommunstyrelsen beslutar inlämna intresseanmälan för deltagande i  
Energimyndighetens projekt ”Uthållig kommun”. Om Åmål erbjuds delta 
skall projektets  sakinnehåll redovisas inför beslut i kommunstyrelsen.” 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterade ordföranden att två förslag 
förelåg, arbetsutskottets förslag samt Håkan Sandbergs förslag. 
Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och konstaterade 
därvid att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna arbetsutskottets förslag att inlämna 
intresseanmälan till Energimyndigheten om deltagande i ”Uthållig kommun”. 
 
__________________ 
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§ 249 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut hade anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-06-20, Förköpsärende, Åmål Varvet 5 
2007-06-20, Förköpsärende, Åmål Fröskogs-Hensbyn 1:54 
2007-06-25, Förköpsärende, Åmål Lerbyn 1:12, Mo församling 
2007-06-25, Förköpsärende, Åmål Årebol 1:32, Ånimskogs församling 
2007-07-05, Förköpsärende, Åmål Bjäkebol 1:14, Tösse-Tydje försam. 
2007-07-05, Förköpsärende, Åmål Bjäkebol 1:37, Tösse-Tydje försam. 
2007-07-11, Förköpsärende, Åmål Åmåls-Nygård 1:39 och 1:65 
2007-07-11, Förköpsärende, Åmål Södergården 1:85, Tösse-Tydje försam. 
2007-07-11, Förköpsärende, Åmål Aneberg 2:1, Ånimskogs försam. 
2007-07-26, Förköpsärende, Åmål Sotebyn 1:59, Tösse-Tydje försam. 
2007-07-26, Förköpsärende, Åmål Krusebol 1:2, Ånimskogs försam. 
2007-07-26, Förköpsärende, Åmål Edsleskogs Prästgård 1:48 
2007-08-07, Förköpsärende, Åmål Gustavsberg 1:24, Tösse-Tydje försam 
2007-08-07, Förköpsärende, Åmål Årebol 1:20, Ånimskogs församling 
 
Personalchefens delegationsbeslut 2007-07-03 angående: 
- Lön 
- Minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
§ 250 
 
Delgivning av protokoll 
 
Föredrogs protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2007-06-01,  
2007-06-12, 2007-06-19 och 2007-08-07. 
 
Föredrogs personal- och organisationsutskottets protokoll från 
sammanträde 2007-06-05. 
 
Vidare föredrogs kommunfullmäktiges protokoll från 2007-05-30. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollen läggs till handlingarna. 
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§ 251 
 
Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till utvändig renovering 
av Edsleskogs kyrka. 
 
Föredrogs länsstyrelsens beslut av den 29 juni 2007 angående tillstånd 
till utvändig renovering av Edsleskogs kyrka. Tillståndet avsåg omlägg- 
ning av långhustaket m m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Beslutet läggs till handlingarna. 
 
§ 252 412/2004 
 
Socialdepartementets beslut ang stöd till kommuner för kompetens- 
utveckling.
 
Föredrogs Regeringsbeslut, daterat 2007-06-14, angående stöd enligt 
förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling. 
Åmåls kommun hade beviljats 368.000 kronor för år 2007. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 253 261/2004 
 
Protokoll från bolagsstämma med Dalslands Turist AB 
 
Föredrogs skrivelse från Dalslands Turist AB av den 28 juni 2007 
tillsammans med protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma för Dalslands 
Turist AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 254 
 
SKL – Ekonomirapport – om kommunernas och landstingens ekonomi – 
maj 2007 
 
Föredrogs rubr rapport, vilken inkommit till kanslienheten 2007-06-07, 
om kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den 
samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 
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forts § 254 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 255 
 
Skriften ”Styr med resursfördelningen” 
 
Föredrogs skriften ”Styr med resursfördelningen”, vilken inkommit från SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting), till kanslienheten 2007-06-25. Skriften 
handlade om idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
 
§ 256 
 
Skriften ”310 val – 2006 års kommun- och landstingsval” 
 
Föredrogs skrivelse från SKL av 2007-06-04 tillsammans med rubr skrift 
angående 2006 års kommun- och landstingsval. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften läggs till handlingarna. 
 
 
§ 257 
 
Pressmeddelanden  från SKL 
 
Föredrogs pressmeddelanden från SKL daterade 2007-06-04 angående 
dels ”Återhållsamhet krävs trots god ekonomi i kommuner och landsting” 
samt dels ”Sysselsättningen fortsätter öka”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Pressmeddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 258 
 
Mål och inriktning med effektmål – Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Dalsland 2008-2010 
 
Föredrogs dokument från Västra Götalandsregionen ”Mål och inriktning med 
effektmål för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland för 2008-2010”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Måldokumentet läggs till handlingarna. 
 
§ 259 
 
Regionalt inriktningsunderlag ”Ökad tillväxt och en bättre miljö – 
åtgärder i transportsystemet i Västra Götaland 2010-2019” 
 
Föredrogs ett regionalt inriktningsunderlag angående åtgärder i transport- 
systemet i Västra Götaland 2010-2019, vilket framtagits av Västra Göta- 
landsregionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 260 
 
Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionen 
 
Föredrogs pressmeddelande ”Folkhälsoarbete allt viktigare i Västra Göta- 
land” daterat 2007-07-12, samt ”Regionseminarium i Almedalen lockade 
storpublik”, daterat 2007-07-13. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Pressmeddelandena  läggs till handlingarna. 
 
§ 261 
 
Protokoll från årsmöte med Kommunforskning i Västsverige Ideell 
Förening (KFI)
 
Föredrogs protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings 
årsmöte den 24 maj 2007 i Göteborg. 
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forts § 261 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 262 
 
Protokoll från årsstämma med Vänerhamn AB 
 
Föredrogs protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Vänerhamn AB 
den 23 maj 2007 i Karlstad. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 263 
 
Verksamhetsberättelse för år 2006 samt faktabroschyr om 
Vänersjöfarten 
 
Föredrogs skrivelse från Vänerregionens näringslivsråd av den 12 juni 
2007 tillsammans med verksamhetsberättelse för år 2006 samt 
uppdaterad faktabroschyr om Vänersjöfarten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna 
 
§ 264 
 
Protokoll från årsstämma med Västtrafik AB samt fastställd 
verksamhetsplan 2008-2010. 
 
Föredrogs skrivelse av den 15 juni 2007 från Västtrafik AB, tillsammans med 
protokoll från årsstämma den 30 maj 2007 i Skövde samt fastställd verk-
samhetsplan för tidsperioden 2008-2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
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§ 265 
 
Skriften ”Levande landsbygd” 
 
Föredrogs skrivelse från Jordbruksdepartementet, daterad juni 2007, 
tillsammans med skriften ”Levande landsbygd”, om villkoren för att bo 
och arbeta på landsbygden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 266 
 
Rapport ”Ett förlorat år: Studie och analys av insatser och resultat under 
introduktionens första 12 månader” 
 
Föredrogs skrivelse från Integrationsverket, vilken inkommit till kansli- 
enheten den 25 juni 2007, tillsammans med rapporten Ett förlorat år: Studie 
och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 267 
 
Integrationsverkets tackskrivelse 
 
Föredrogs skrivelse från Integrationsverket av den 28 juni 2007 med 
tack för gott samarbete i anledning av verkets nedläggning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 268 
 
Rapport ”Göteborg och Västsverige, tillväxtregion i obalans 
 
Föredrogs skrivelse från Sveriges Byggindustrier i Göteborg vilken inkommit 
till kanslienheten den 7 juni 2007. Till skrivelsen fogades rapporten 
”Göteborg och Västsverige – tillväxtregion i obalans. En analys av tillväxt- 
förutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011” 
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forts § 268 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skrivelsen läggs till handlingarna. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


