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Kommunchef Susanne Korduner 
Ekonomichef Roy Björck 
Personalchef Jeanette Lämmel 
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare 
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KS § 269 
AU § 360 227/2007 
 
Uppföljning av uppdrag 
 
Skrivelse från vik. kanslisekreterare Ida Rådman och kommunchef Susanne 
Korduner daterad 2007-06-14, behandlas.  
 
Inom kommunens organisation ges ofta olika uppdrag till andra delar av 
organisationen. Till exempel kan kommunstyrelsen ge uppdrag till en nämnd 
eller tjänsteman. Dessa uppdrag skall utföras för att sedan återrapporteras till 
kommunstyrelsen. Skribenten ser ett behov av att uppdrag följs upp och förses 
med ett återrapporteringsdatum.  
 
Vik. kanslisekreterare och kommunchefen föreslår att:  
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med vik. 
kanslisekreterare och kommunchefens förslag. Förslaget innebär att:  
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
att besluta att:  
 

1. Samtliga beslut som fattas av kommunens styrelser och nämnder 
rörande uppdrag skall åtföljas av ett återrapporteringsdatum.  

2. Samtliga uppdrag som ges av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hädanefter skall 
sammanställas i en grafisk uppställning.  

____________________ 
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KS § 270 
AU § 369 242/2007 
 
Utredning om förutsättningar för alternativa driftsformer 
 
Skrivelse från vik. kanslisekreterare Ida Rådman och kommunchef Susanne 
Korduner daterad 2007-07-06, behandlas.  
 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2007-03-27, § 153 
beslutades att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för 
kooperativa och andra alternativa driftlösningar inom kommunal verksamhet.  
 
I sin skrivelse beskriver och analyserar kommunchefen och vik. 
kanslisekreteraren olika typer av driftsformer som till exempel alternativa och 
kooperativa driftsformer och personalkooperativ.  
 
Vik. kanslisekreteraren och kommunchefen ger två alternativa förslag till 
beslut: 

• Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för 
kooperativa och andra alternativa driftformer i Åmåls kommun. 
Kommunchefen skall vidare ta fram ett förslag till konkurrensprogram 
för Åmåls kommun. 

• Informationen läggs till handlingarna. 
 

På arbetsutskottets möte föreslår Kurt Svensson (c) att kommunchefen får i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för kooperativa och andra alternativa 
driftformer i Åmåls kommun. Gustav Wennberg och Michael Karlsson (s) 
föreslår att uppdraget ej ska avse alternativa driftsformer.  
 
Efter votering med ordförandes utslagsröst beslutade arbetsutskottet i enlighet 
med Kurt Svenssons (s) förslag.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för kooperativa 
och andra alternativa driftformer i Åmåls kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen ska återrapportera uppdraget i 
slutet av året.  
 
Med anledning av beslutet lämnade Gustav Wennberg och Michael Karlsson 
(s) in följande protokollsanteckning: ”Vi motsätter oss inte att kommunchefen 
får i uppdrag att utreda ”kooperativa lösningar” mer ingående, däremot så 
motsätter vi oss att ”andra driftsformer” skall utredas ytterligare.”  
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______________________ 
Forts KS § 270 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (m) att kommunchefen 
får i uppdrag att undersöka vilka verksamheter som kan upphandlas som 
alternativ till verksamhet i kommunens egen regi. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med hänvisning 
till tidigare protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för kooperativa 
och andra alternativa driftformer i Åmåls kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen ska återrapportera uppdraget i 
slutet av året.  
 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning: 
”Moderaterna anser att utredningen skall fokusera på att inventera 
verksamheter som kan beställas från huvudman utanför kommunen. Den 
juridiska organisationsformen har ingen betydelse.” 
 
Ordföranden låter Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) lämna 
följande protokollsanteckning: ”Vi motsätter oss inte att kommunchefen får i 
uppdrag att utreda ”kooperativa lösningar” mer ingående, däremot så 
motsätter vi oss att ”andra driftsformer” skall utredas ytterligare 
______________________ 
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KS § 271 
AU § 384 271/2007 
 
Överenskommelse med City of De Pere i USA om ”Sister City” 
 
Förslag till ”Sister City” avtal mellan Åmåls kommun och City of De Pere i 
Wisconsin, USA, behandlas. Förslaget inkom till kanslienheten 2007-08-20. 
 
Avtalet mellan de båda städerna har följande syfte: ” 
 

1. Att främja och utöka ett fördelaktigt samarbete och förbindelser 
som är effektiva och ömsesidiga mellan invånare av De Pere och 
Åmål; och 

2. Att främja internationell goodwill, förståelse och ökade relationer 
mellan de två städerna och deras respektive länder genom ett 
utbyte av människor, idéer och information inom följande 
områden: ekonomiska, sociala, kulturella, kommunala, miljö, 
professionella, tekniska, ungdom, med mera och 

3. Att utveckla och uppmuntra aktiviteter inom turismen, handel, 
industri, skolor och ungdom mellan de två städerna.” 

 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet om 
”Sister Cities” mellan City of De Pere och Åmåls kommun. 
 
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av borgmästaren i De Pere och 
kommunalrådet i Åmål. 
 
Arbetsutskottet återkommer med förslag till finansiering till 
kommunstyrelsens möte.  
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte meddelar kommunchefen att en kostnad upp till 
15 000 kronor kan finansieras inom befintlig marknadsföringsbudget för 
2007. 
 
Håkan Sandberg (m) yrkar att ” i avtalet infogas: 
 
(4) I Åmål kommer arbetet inom ”Sister City” avtalet att ske inom en ideell 
förening där kommunalrådet är hedersordförande. Alla som är invånare eller 
verksamma i Åmål kan bli medlemmar. Arbetet skall ske på liknande sätt som 
föreningen i De Pere. 
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Forts KS § 271 
 
För föreningens arbete skall Åmåls kommun tillhandahålla lämplig lokal för 
två kvällsmöten i månaden, tillgång till internet och ett ekonomiskt bidrag 
med 2 000 kronor per år.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet om 
”Sister Cities” mellan City of De Pere och Åmåls kommun. 
 
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av borgmästaren i De Pere och 
kommunalrådet i Åmål. 
 
Upp till 15 000 kronor finansieras inom befintlig marknadsföringsbudget för 
2007. 
______________________ 
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KS § 272 
AU § 385 264/2007 
 
Ansökan om medfinansiering av projektet Grön integration på 
landsbygden 
 
Skrivelse från Hushållningssällskapet, daterad 2007-08-14, behandlas. 
 
Hushållningssällskapet ansöker om medfinansiering från Åmåls kommun 
motsvarande 1,50 kronor per kommuninvånare till projektet Grön integration 
på landsbygden. Projektet syftar till att underlätta invandrares etablering i 
samhälle och arbetsliv med fokus på landsbygden, samt att utveckla den 
interkulturella kompetensen på landsbygden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår Hushållningssällskapet att inlämna ansökan, 
kompletterad med en finansieringsplan, till Leaderprojektet när detta 
uppstartats.  
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (m) att 
beslutsformuleringen skall ändras till ”Åmåls kommun har för närvarande 
inga möjligheter att lämna ekonomiskt bidrag. Det är möjligt att ”Grön 
integration” kan rymmas inom Leader-projektet.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Hushållningssällskapet att inlämna ansökan, 
kompletterad med en finansieringsplan, till Leaderprojektet när detta 
uppstartats.  
______________________
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KS § 273 
AU § 386  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från juli 2007: 
 
Andelen arbetslösa av arbetskraften var 6,8 % i Åmåls kommun, vilket kan 
jämföras med 3,6 % i Västra Götalands län och 3,8 % i hela landet. Detta 
innebär att det fanns 437 stycken arbetslösa personer i Åmål.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 11,3 %, vilket kan jämföras med 4,5 % i Västra Götalands län och 
4,8 % i hela landet.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________
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KS § 274 
AU § 387 266/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - majrapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-15, behandlas. 
 
I prognosen för maj månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 
oroväckande stort budgetunderskott på 5,5 miljoner kronor, vilket är en 
förbättring på 0,7 miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 4,7 
miljoner kronor, vilket motsvarar en försämring med en miljon kronor sedan 
föregående prognos. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på 10,2 miljoner kronor,  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Nämnderna skall påminnas om det beslut som fattades i KS § 206 där 
nämnderna uppmanades att inkomma med konkreta förslag till en budget i 
balans. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________
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KS § 274 
AU § 388 117/2007 
 
Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
 
Skrivelse från migrationsverket, daterad 2007-06-25, behandlas. 
 
Migrationsverket informerar om behovet av kommuner som tar emot 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och uppmanar intresserade 
kommuner att kontakta Migrationsverket för råd och stöd. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna, samt att en kopia går till vård- och 
omsorgsförvaltningen för kännedom. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Informationen läggs till handlingarna, samt att en kopia går till vård- och 
omsorgsförvaltningen för kännedom. 
______________________
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KS § 276 
AU § 389 241/2007 
 
Beslut om slutligt statsbidrag för utbildning av vuxna under 2006 
 
Skrivelse från Myndigheten för skolutveckling, daterad 2007-07-05, 
behandlas. 
 
Myndigheten för skolutveckling har beslutat att tilldela Åmåls kommun 
124 000 kronor i statligt statsbidrag för utbildning av vuxna under 2006. 
Summan har redan blivit förskottsutbetalad tidigare vilket innebär att det 
slutjusterade statsbidraget blir 0 kronor. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna, samt att en kopia går till 
vuxenutbildningen för kännedom. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Informationen läggs till handlingarna, samt att en kopia går till 
vuxenutbildningen för kännedom 
______________________
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KS § 277 
AU § 399  
 
Aktuella och pågående projekt 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin redogör för sin skrivelse, som inkom till 
kanslienheten 2007-08-18. 
 
I maj månad, när rapporten sammanställdes, hade Åmåls kommun åtta 
pågående projekt med EU-finansiering och fem med annan finansiering.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________
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KS § 278 
AU § 400 99/2007 
 
Förslag till utvecklingsstrategi för Leaderområde - yttrande 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivargruppens förslag till ansökan om att bilda ett Leaderområde i 
Dalsland och Årjäng, daterad 2007-06-20 

2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner, utvecklingschef 
Jan-Erik Lundin och näringslivsutvecklare Marianne Carlsson, daterad 
2007-08-16 

 
En skrivargrupp med representanter från kommuner, Länsbygderådet, 
Hushållningssällskapet med flera har satt samman ett dokument att använda 
vid ett eventuellt bildande av Leaderområde. Dokumentet innehåller bland 
annat presentation av geografi, befolkning, SWOT-analys och förslag till 
insatsområden i Dalsland och Årjäng, 
 
I tjänsteskivelsen lämnar skribenterna synpunkter och förslag till förändring 
av vissa stycken i dokumentet. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2007-08-21 AU § 391 att avvakta en diskussion 
inom Dalslandskommunernas kommunalförbund innan synpunkter lämnas till 
Leaderområdets skrivargrupp. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun avser att delta i Leader-projektet. Hänsyn till detta skall tas i 
arbete med 2008 års budget. 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner, utvecklingschef Jan-
Erik Lundin och näringslivsutvecklare Marianne Carlsson skall utgöra 
remissvar från Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen efterlyser även ett dokument som redogör hur programmet 
skall administreras och styras. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Åmåls kommun avser att delta i Leader-projektet. Hänsyn till detta skall tas i 
arbete med 2008 års budget. 
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Forts KS § 278 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner, utvecklingschef Jan-
Erik Lundin och näringslivsutvecklare Marianne Carlsson skall utgöra 
remissvar från Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsen efterlyser även ett dokument som redogör hur programmet 
skall administreras och styras. 
 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning: 
”Moderaterna har inga synpunkter på ändrad text, men tar i dagsläget inte 
ställning till om Åmål bör medverka i projektet” 
______________________
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KS § 279 
AU § 412 244/2006 
 
Sötvattensinriktning på Karlbergsgymnasiet - motion 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2006-08-14 
2. Protokoll från gymnasienämndens beredningsgrupp, GYMN BG § 10 

 
Michael Karlsson (s) yrkar i sin motion att kommunen: ” 

1. att skyndsamt börjar arbetet med att starta upp ett sötvattensprogram 
på Karlsbergsgymnasiet 

2. att kontakter med högskolor och universitet omedelbart knyts 
3. att det samtidigt sker krafttag med att få företagande som har sin 

huvudnäring inom sötvattenssektor etablerad här i Åmål” 
 
Tillförordnad förvaltningschef Svante Melander redogör för 
beredningsgruppens svar: 
”Beredningsgruppen avvaktar gymnasieutredningen Gy09 samt föreslår att 
beredningsgruppen ges tillfälle att informera kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Föreslår därför arbetsutskottet att bjuda in beredningsgruppen.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Näringslivsrådet 
sammankalla ett möte med de föreningar och näringslivet i kommunen som 
har koppling till Vänern eller sötvatten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att använda 
beredningsgruppens förslag som svar på motionen: Beredningsgruppen 
avvaktar gymnasieutredningen Gy09.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppmanar gymnasienämnden att låta förvaltningschefen 
inventera förutsättningarna för ett sötvattensprogram på Karlbergsgymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att använda berednings-
gruppens förslag som svar på motionen: Beredningsgruppen avvaktar 
gymnasieutredningen Gy09.  
______________________
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KS § 280 
AU § 413 300/2007 
 
Delårsredovisning 
 
Åmåls kommuns delårsredovisning, som inkom till kanslienheten 2007-08-30, 
behandlas. 
 
Det redovisade delårsresultatet för perioden 2007-01-01 till 2007-06-30 kan 
sammanfattas på följande vis: 
 

• Nettokostnaderna i de olika förvaltningarna visar överskott i 
förhållande till budget med 100 000 kronor.  

• Finansförvaltningens resultat visar på ett underskott på 3 miljoner 
kronor. 

• Kommunen uppfyller tre av de sju finansiella mål som kommunen har 
antagit.  

• Kommunen har ett positivt finansnetto på 1,1 miljoner kronor. 
• Ingen nyupplåning har skett till investeringar. 
• Resultaträkningen visar ett underskott på 3 miljoner kronor. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör ekonomichef Roy Björck för 
delårsredovisningen. 
 
Håkan Sandberg (m) yrkar att: 
”Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsredovisningen till 
kommunfullmäktige med påpekande att revisionsberättelse saknas och att 
verksamhetsberättelse ej behandlats i respektive nämnd.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige 
______________________
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KS § 281 
AU § 414 301/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet, kvartalsrapport – juni-
rapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-29, behandlas. 
 
I prognosen för juni månad för samtliga verksamheter redovisas ett 
budgetunderskott på 3,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,2 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 4,7 
miljoner kronor. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på hela 7,9 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.  
______________________
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KS § 282 
AU § 415 228/2007 
 
Ansökan om kommunalt underskottsbidrag  för Mo bygdegårdsförening 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Ansökan från Mo bygdegårdsförening, daterad 2007-06-11 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-30 

 
Mo Bygdegårdsförening ansöker om ett underskottsbidrag på 35 398 kronor 
för verksamhetsåret 2006. 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Mo 
bygdegårdsförening ett slutligt underskottsbidrag på 35 398 kronor för 2006. 
Under 2006 har förskott på driftbidrag utbetalats med 15 000. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichefens förslag, det vill säga att 
bevilja Mo bygdegårdsförening ett slutligt underskottsbidrag på 35 398 kronor 
för 2006.  
 
De 15 000 som betalats ut i förskotts har tagits ur anslag för driftsgarantier i 
2006 års budget. Resterande 20 398 kronor kommer att finansieras ur anslaget 
för driftsbidragsgarantier i 2007 års budget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichefens förslag, det vill säga att 
bevilja Mo bygdegårdsförening ett slutligt underskottsbidrag på 35 398 kronor 
för 2006.  
 
De 15 000 som betalats ut i förskotts har tagits ur anslag för driftsgarantier i 
2006 års budget. Resterande 20 398 kronor kommer att finansieras ur anslaget 
för driftsbidragsgarantier i 2007 års budget. 
______________________
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KS § 283 
AU § 416 184/2007 
 
Ansökan om lönebidrag från EvenemangsService Åmål 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Ansökan från EvenemangsService Åmål, daterad 2007-08-21 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-30 

 
EvenemangsService Åmål ansöker om förlängd lönebidragsanställning på 
heltid mellan 2007-12-01 och 2008-05-31. 
 
Ekonomichefen skriver att ”eftersom alla lönebidragsbeslut endast gäller 
innevarande kan den begärda förlängningen endast avse december månad 
2007. Den kommunala kostnaden uppgår till 4 300 kronor. 
 
Eftersom det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar redan är 
intecknat för 2007 har jag inget eget förslag till finansiering utan överlåter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra om finansiering kan ske genom 
ytterligare omdisponering från anslaget för näringslivsåtgärder, verksamhet 
1021, eller om ansökan skall avslås.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Hänsyn skall tas till ökande kostnader för lönebidrag i arbetet med 2008 års 
budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till lönebidragsanställning till 
EvenemangsService på 4 300 kronor. Summan omdisponeras från anslaget för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (m) att 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att redovisa om 
arbetsgivarens/egenföretagarens organisationsform skall påverka 
tilläggsbidrag för lönebidragsanställningar.” 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Efter överläggningar ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets 
förslag och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Forts KS § 283 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till lönebidragsanställning till 
EvenemangsService på 4 300 kronor. Summan omdisponeras från anslaget för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021. 
 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning:  
”Tidigare beslut att finansiera lönebidrag från näringslivsanslaget har en 
prejudicerande verkan. Vi ser därför ingen möjlighet att avslå ansökan men 
har i sak samma uppfattning som tidigare. D.v.s att nya ansökningar inte skall 
beviljas när anslaget till lönebidragsanställningar är förbrukat.”  
______________________ 
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KS § 284 
AU § 417 269/2007 
 
Ansökan om lönebidrag från Höghedens slalomklubb 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Ansökan från Höghedens slalomklubb, daterad 2007-08-16 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-08-30 

 
Höghedens slalomklubb ansöker om tjugoprocentig finansiering av ny 
lönebidragstjänst på heltid mellan 2007-08-22 och 2008-08-21. 
 
Ekonomichefen skriver att ”eftersom alla lönebidragsbeslut endast gäller 
innevarande kan den begärda förlängningen endast avse perioden 2007-09-15 
till 2007-12-31. Den kommunala kostnaden uppgår till 15 100 kronor. 
 
Eftersom det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar redan är 
intecknat för 2007 har jag inget eget förslag till finansiering utan överlåter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra om finansiering kan ske genom 
ytterligare omdisponering från anslaget för näringslivsåtgärder, verksamhet 
1021, eller om ansökan skall avslås.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till lönebidragsanställning till Höghedens 
slalomklubb på 15 100 kronor. Summan omdisponeras från anslaget för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till lönebidragsanställning till Höghedens 
slamlomklubb på 15 100 kronor. Summan omdisponeras från anslaget för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021.  
 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning:  
”Tidigare beslut att finansiera lönebidrag från näringslivsanslaget har en 
prejudicerande verkan. Vi ser därför ingen möjlighet att avslå ansökan men 
har i sak samma uppfattning som tidigare. D.v.s att nya ansökningar inte skall 
beviljas när anslaget till lönebidragsanställningar är förbrukat.”  
______________________
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KS § 285 
AU § 418 292/2007 
 
Hyresavtal för reklamplats längs väg 172 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Dalslands Ring, daterad 2007-08-29 
2. Förslag till hyresavtal mellan Åmåls kommun och Dalslands Ring, 

daterat 2007-08-29 
 
Dalslands Ring planerar att bygga en bana under hösten 2008. Nu föreslås 
Åmåls kommun hyra reklamplats, en så kallad pole positionplats, för en 
kostnad av 10 000 kronor exklusive moms. Reklambudskapet kan utformas av 
Dalslands Ring för en kostnad av 3 800 kronor.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra reklamplats för en kostnad av 10 000 
kronor, enligt det föreslagna hyresavtalet. Reklambudskapet skall dock inte 
utformas av Dalslands Ring. 
 
Kostnaden tas ut ansvar 211, verksamhet 011, konto 6, aktivitet 2043. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra reklamplats för en kostnad av 10 000 
kronor, enligt det föreslagna hyresavtalet. Reklambudskapet skall dock inte 
utformas av Dalslands Ring. 
 
Kostnaden finansieras ur ansvar 211, verksamhet 011, konto 6, aktivitet 2043. 
 
Håkan Sandberg (m) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________
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KS § 286 
AU § 419 306/2007 
 
Disposition av bank och postgiromedel 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-09-03, 
behandlas. 
 
På grund av en pensionsavgång föreslår ekonomichefen att kommunstyrelsen 
upphäver beslutet om disposition av bank- och postgiromedel från 2003-01-14 
§ KS 26.  
 
Istället ges förslag på ett antal personer som får underteckna disposition av 
kommunens bank- och postgiromedel från och med 2007-09-12. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar enligt ekonomichefens förslag att följande 
personer får underteckna disposition av kommunens bank- och postgiromedel 
från och med 2007-09-12: 
 

• Roy Björck tillsammans med Stina Jonasson 
• Roy Björck tillsammans med Helena Andersson 
• Roy Björck tillsammans med Carina Joghammar 
• Roy Björck tillsammans med Annelie Wernlund 
• Roy Björck tillsammans med Ingrid Lindell 
• Roy Björck tillsammans med Birgitta Lundgren 

 
• Stina Jonasson tillsammans med Helene Andersson 
• Stina Jonasson tillsammans med Carina Joghammar 
• Stina Jonasson tillsammans med Annelie Wernlund 
• Stina Jonasson tillsammans med Ingrid Lindell 
• Stina Jonasson tillsammans med Birgitta Lundgren 

 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Carina Joghammar 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Annelie Wernlund 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Ingrid Lindell 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Helene Andersson 

 
• Carina Joghammar tillsammans med Annelie Wernlund 
• Carina Joghammar tillsammans med Ingrid Lindell 
• Carina Joghammar tillsammans med Helene Andersson 

 
• Annelie Wernlund tillsammans med Ingrid Lindell  
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Forts KS § 286 
 
• Annelie Wernlund tillsammans med Helene Andersson 

 
• Helene Andersson tillsammans med Ingrid Lindell 

 
Med detta upphävs beslutet om disposition av bank- och postgiromedel från 
2003-01-14 § KS 26.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsens beslutar enligt ekonomichefens förslag att följande 
personer får underteckna disposition av kommunens bank- och postgiromedel 
från och med 2007-09-12: 
 

• Roy Björck tillsammans med Stina Jonasson 
• Roy Björck tillsammans med Helena Andersson 
• Roy Björck tillsammans med Carina Joghammar 
• Roy Björck tillsammans med Annelie Wernlund 
• Roy Björck tillsammans med Ingrid Lindell 
• Roy Björck tillsammans med Birgitta Lundgren 

 
• Stina Jonasson tillsammans med Helene Andersson 
• Stina Jonasson tillsammans med Carina Joghammar 
• Stina Jonasson tillsammans med Annelie Wernlund 
• Stina Jonasson tillsammans med Ingrid Lindell 
• Stina Jonasson tillsammans med Birgitta Lundgren 

 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Carina Joghammar 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Annelie Wernlund 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Ingrid Lindell 
• Birgitta Lundgren tillsammans med Helene Andersson 

 
• Carina Joghammar tillsammans med Annelie Wernlund 
• Carina Joghammar tillsammans med Ingrid Lindell 
• Carina Joghammar tillsammans med Helene Andersson 

 
• Annelie Wernlund tillsammans med Ingrid Lindell  
• Annelie Wernlund tillsammans med Helene Andersson 

 
• Helene Andersson tillsammans med Ingrid Lindell 
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Forts KS § 286 
 
Med detta upphävs beslutet om disposition av bank- och postgiromedel från 
2003-01-14 § KS 26.  
______________________ 
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KS § 287 
POU § 66 59/2006 
 
Delegation i samband med upphandling av nytt PA/löne-system 
 
Personalchefen har i skrivelse 2007-07-25 till personal- och organisations-
utskottet framfört följande: 
”Sedan ett år tillbaka pågår ett gemensamt arbete med de övriga 
Dalslandskommunerna om upphandling av nytt PA/löne-system. Ett 
intentionsavtal undertecknades av kommuncheferna i augusti 2006 – dnr 
59/2006. Ett projektdirektiv undertecknades av personalcheferna samt de 
administrativa cheferna den 17 januari 2007. Personalcheferna och de 
administrativa cheferna utgör tillsammans styrgruppen för detta arbete. För 
närvarande befinner sig processen i ett skede där förfrågningsunderlaget 
närmar sig sitt färdigställande. Under hösten 2007 kommer 
upphandlingsprocessen att påbörjas.  
 
Till personal- och organisationsutskottet att ta ställning till om detta ska 
föreslås till kommunstyrelsen 
Undertecknad är ledamot i projektets styrgrupp och önskar få delegation på 
rätt att fatta beslut om framtida leverantör av PA/löne-system samt jämte 
kommunalrådet vara avtalstecknande part. Anledningen är att beslutet ska tas 
gemensamt av styrgruppen. Att få delegation på att fatta beslut skulle 
underlätta processen i och med att undertecknad har insyn och har följt 
processen hela vägen. Före beslut kommer personal- och organisations-
utskottet att informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system.” 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller att personalchefen – såsom ledamot i projektets 
styrgrupp – får delegation på rätt att fatta beslut om framtida leverantör av 
PA/löne-system samt jämte kommunalrådet vara avtalstecknande part.  
Före styrgruppens beslut i ärendet skall personal- och organisationsutskottet 
informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutkottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen bifaller att personalchefen – såsom ledamot i projektets 
styrgrupp – får delegation på rätt att fatta beslut om framtida leverantör av 
PA/löne-system samt jämte kommunalrådet vara avtalstecknande part.  
Före styrgruppens beslut i ärendet skall personal- och organisationsutskottet 
informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system. 
______________________ 
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KS § 288 
AU § 426  313/2007 
 
Täckningsgaranti avseende etanolprojekt till Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Skrivelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund, daterad 2007-09-
04, behandlas. 
 
Utveckling av ett projekt gällande eventuell etanoltillverkning i Åmål pågår 
inom Dalslandskommunernas kommunalförbund. Nu tas material fram för att 
kunna presentera projektet för eventuella framtida investerare. Projektet har 
50 000 kronor kvar av utvecklingsmedlen, men behöver ytterligare 150 000 
kronor. En redovisning skall tas fram inför direktionens septembermöte. För 
att projektet inte skall tappa fart i väntan på detta önskar projektet att Åmåls 
kommun garanterar 150 000 kronor för projektets räkning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lånar ut 150 000 kronor till 
projekt gällande eventuell etanoltillverkning, tills projektet har hittat annan 
finansiering.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lånar ut 150 000 kronor till 
projekt gällande eventuell etanoltillverkning, tills projektet har hittat annan 
finansiering.  
______________________  
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KS § 289 
AU § 427 243/2007 
 
Remiss – Bildande av naturreservatet Orsberget  
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2007-07-04 
2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2007-08-30, BMN § 

97 
3. Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2007-09-04 

 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Orsberget bildas i Åmåls kommun. 
Syftet är bland annat att bevara ängsgranskogen, lövrika branter och att öka 
andelen döda träd.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att områdets naturvärden motiverar ett skydd i 
form av naturreservat. Länsstyrelsens förslag överrensstämmer också väl med 
kommunens översiktsplan. Bygg- och miljönämnden har därför inga 
erinringar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ett brev har skickats till Länsstyrelsen från ett tiotal boende i området, som 
vill att Länsstyrelsen tillsammans med Åmåls kommun anordnar ett 
informationsmöte i frågan. Länsstyrelsens svar är att ett sådant möte skall 
ordnas, men att det kan dröja ett par veckor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Åmåls kommun avvaktar med att svara på Länsstyrelsens remiss tills att 
informationsmötet har hållits. 
______________________  
  
Vid kommunstyrelsens möte gör Håkan Sandberg följande tilläggsyrkande: 
”Vid slutligt beslut om remissvar är kommunstyrelsen beredningsorgan och 
beslut fattas av kommunfullmäktige.” 
 
Ordföranden konstaterar att ett det finns ett förslag, nämligen arbetsutskottets 
förslag, samt ett tilläggsyrkande från Håkan Sandberg (m).  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Håkan Sandbergs (m) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut enligt detta. 
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Forts KS § 289 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Åmåls kommun avvaktar med att svara på Länsstyrelsens remiss tills att 
informationsmötet har hållits. 
 
Vid slutligt beslut om remissvar är kommunstyrelsen beredningsorgan och 
beslut fattas av kommunfullmäktige. 
______________________  
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KS § 290 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-08-21, förköpsärende, Åmål Persbyn 1:21, Mo  
2007-08-27, förköpsärende, Åmål Tydje Torpane 1:3, Tösse med Tydje  
2007-08-27, förköpsärende, Åmål Knyttkärr 1:28, Orgelvägen 6 
2007-08-28, förköpsärende, Åmål Hagalund 1  
2007-08-28, förköpsärende, Åmål Malen 1, Malen 2 och Åmål 3:2 
2007-08-28, förköpsärende, Åmål Degernäs 1:10 
2007-08-27, förköpsärende, Åmål Edsleskogs prästgård 1:47 Fröskogs-
Edsleskog 
2007-08-28, förköpsärende, Åmål Telegrafen 4, Mellanbrogatan 3 
2007-08-30, förköpsärende, Åmål Ånimskogs-Byn 1:4, Ånimskog 
2007-09-03, förköpsärende, Åmål Svalan 6, Torgvaldsgatan 
2007-09-05, förköpsärende, Hansson & Hägelmark Utveckling AB 
2007-09-05, förköpsärende, Åmål Herkules 8, Läroverksgatan 7, Sirius 5, 
Läroverksgatan 10, Castro 7, Läroverksgatan 8, Castro 4, Läroverksgatan 6, 
Kullen 11, Rösgatan 27, Sadlen 13, Torvaldsgatan 14A och B, Draken 3, 
Lunnegatan 6 A och B, Hamnviken 17, Kyrkogatan 9/Lunnegatan 5, Örnen 2, 
Kungsgatan 5, Örnen 3, Kungsgatan 3/Lunnegatan 11, Banken 1, Kungsgatan 
4, Lunnegatan 13, Cedern 9, Kungsgatan 22 och 24, Norra Långgatan 11, 13 
och 15 och Hagen 4, Åsgatan 1 
2007-09-05, förköpsärende, Åmål Höganäs 1:28- 1:43 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-08-24 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-minnesgåva 
 
2007-08-29 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-09-11 31 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 291 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2007-08-21, 
2007-08-28 och 2007-09-04 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-08-15 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2007-06-20 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 292  
 
Minnesanteckningar från kommunala ägarrådet 
 
Minnesanteckningar från kommunala ägarrådets möte 2007-09-17. 
Dokumentet inkom till kanslienheten 2007-08-30. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 293  
 
Skrivelse från Länsstyrelsen angående samordnat mottagande av 
nyanlända i Västra Götalands län 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen angående samordnat mottagande av nyanlända i 
Västra Götalands län behandlas. Dokumentet inkom till kanslienheten 2007-
08-24. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-09-11 32 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 294  
 
Bergstatens beslut – Undersökningstillstånd för området Täppetjärnet 
nummer 2 i Bengtsfors och Åmåls kommuner 
 
Bergstatens beslut om undersökningstillstånd för området Täppetjärnet 
nummer 2 i Bengtsfors och Åmåls kommuner behandlas. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 2007-08-15. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 295  
 
Rapporter 
 
Följande rapporter behandlas: 

• Att regionalisera med framgång. Tio års erfarenhet av regionalt 
självstyrelse i Skåne. Rapport från Kommunförbundet Skåne och 
Region Skåne. 

• Forskningsstrategier i kommuner, landsting och regioner – IKA-
projektets andra delrapport. Från Sveriges Kommuner och Landsting 

• Årsredovisning 2006 för Västtrafik 
______________________  
 


