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KS § 296 
AU § 465 335/2007 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar sin rapport, daterad 2007-09-14. 
 
Planeringsingenjören fick 2006-06-05 KS § 185 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att analysera förändringarna i arbetslöshetstalen. 
 
”Under perioden 1 januari till 7 september 2007 så har arbetslösheten minskat 
från 488 till 378 personer. Minskningen har varit större i de övriga 
Dalslandskommunerna och då framförallt i Bengtsfors. Hittills under året har 
796 sökande fått arbete, detta är dock färre än vad som fått arbete under 
motsvarande period under de två föregående åren. Antalet personer som finns 
i olika åtgärder/stödformer har minskat till 358 st per den 7 september (sept. 
2006 = 403 st).  Antalet deltidsarbetslösa, timanställda och sökande med 
vikariat har under samma period minskat från 563 till 503 st. Dessa personer 
som finns anmälda hos AF och önskar större tjänstgöringsgrad ingår inte i 
statistiken för arbetslösa. 
 
De faktorer som kanske mest påverkat nuvarande arbetslöshetssiffror är: 

• antalet nyanmälda sökande, som under perioden 1 januari till 7 
september 2007 uppgår till 455, är betydligt lägre än under samma 
period de föregående två åren då antalet var 780 st –05 och 699 st –06. 

• antalet ungdomar som anmält sig arbetslösa efter vårterminens slut är 
färre än under de föregående två åren. 

 
I tillgänglig statistik, eller vid samtal med AF Åmål, finns tyvärr inte aktuella 
siffror på om de nya arbetstillfällena har tillskapats inom kommunen eller om 
det beror på utökad pendling. Denna statistik grundas på uppgifter från 
Skattemyndigheten och har en eftersläpning på ca 1,5 år innan de presenteras 
av SCB. Utpendlingen från Åmål är ganska konstant fram till och med 2005, 
dock finns en tydlig trend att man pendlar allt längre till arbeten. 
Befolkningsutvecklingen har under 1:a halvåret 2007 inneburit en ökning i 
Åmål (+31), Färgelanda (+12) och en minskning i Bengtsfors (-40), Mellerud 
(-36), Dals-Ed (-4). Denna befolkningsförändring påverkar troligen även 
arbetslöshetsstatistiken.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
En representant från arbetsförmedlingen skall inbjudas till kommunstyrelsens 
oktobermöte för att redogöra för statistik och arbetsförmedlingens 
arbetsmetoder. 
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Forts KS § 296 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör planeringsingenjör Olle Andersson och 
Anders Paulsson från arbetsförmedlingen för ärendet och aktuell 
arbetsmarknadsstatistik. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 297 
AU § 438 265/2007 
 
Utvärdering av bilaga 13 i aktieägaravtalet i Västtrafik AB 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Regionala ägarrådet, daterad 2007-06-05 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2007-09-12 
 
Västtrafik AB ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Aktieägaravtalet gäller mellan 2004-01-01 och 2007-12-
31.  
 
Efter år 2006 skall, enligt avtalet, bilaga 13 och modell för täckande av 
driftsunderskott utvärderas. 
 
Därför föreslår det Regionala ägarrådet att aktieägaravtalet inklusive bilaga 13 
förlängs med två år i stället för fyra år och att en översyn av ägarsamverkan 
och bilaga 13 påbörjas. 
 
Planeringsingenjör Olle Anderssons skrivelse klargör ärendet ytterligare och 
rekommenderar kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan 

______________________  
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Forts KS § 297 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 

1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande 
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, Kurt Svensson, får i uppdrag att på 
kommunens vägnar underteckna förändringen av det avtal som 
föranleds av beslutet under 1. ovan 

______________________ 
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KS § 298 
AU § 439 418/2004 
 
Motion – sommaraktiveter för barn och ungdom 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Bibbi Moberg (s), Linda strand (s), Michael Karlsson (s) 
och Laila Andrén (s), daterad 2004-11-30. 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens möte 2007-05-
16 BOU § 94, 

3. Tjänsteskrivelse från Birgitta Nilsson, daterad 2005-08-14 
 
Motionärerna vill att ”följande att -satser utreds:  

• Att undersöka behovet av omsorg för de barn som idag ej har 
fritidsplats från skolavslutningen fram till skolans början 

• Att undersöka möjligheterna till att ge elever som gått ut barn- 
och fritidsprogrammet i Åmål ett tillfälle att praktisera sitt 
yrkesval bland dessa sommarlovsbarn 

• Att undersöka möjligheterna om dessa sommarveckor kan del 
eller helfinansieras med bidrag från till exempel 
Brottsförebyggande rådet med flera 

• Att utreda vilken nämnd som bör ha huvudansvaret för 
samordningen mellan förvaltningarna vid ett eventuellt 
genomförande av motionen” 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna följande yttrande: ”En 
samordning mellan förvaltningarna; samhällsbyggnad, vård- och omsorg, 
arbetslivsenheten, behandlingsgruppen, och barn- och utbildning krävs för att 
uppnå målen i föreliggande motion. Huvudansvaret för samordningen bör 
ligga på vård- och omsorgsförvaltningen/behandlingsgruppen.” 
 
I sin tjänsteskrivelse konstaterar Birgitta Nilsson från resurscentrum att det 
tidigare bedrivits sommarfritids på Derrenäs, men att verksamheten lades ned 
på grund av minskande elevantal och att det inte finns någon större 
efterfrågan på lovfritids. Lägerverksamhet finns för barn i missbrukarfamiljer 
och den verksamheten drivs i vård- och omsorgsförvaltningens regi. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna barn- och utbildningsnämndens yttrande 
som svar på motionen: 
 
En samordning mellan förvaltningarna; samhällsbyggnad, vård- och omsorg, 
arbetslivsenheten, behandlingsgruppen, och barn- och utbildning krävs för att  
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Forts KS § 298 
 
uppnå målen i föreliggande motion. Huvudansvaret för samordningen bör 
ligga på vård- och omsorgsförvaltningen/behandlingsgruppen. 
 
Därmed anses motionen anses vara besvarad. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (m) att ”kommunstyrelsen 
beslutar remittera motionen och barn- och utbildningsnämndens yttrande till 
vård- och omsorgsnämnden. Remissvar till kommunstyrelsen under december 
2007.” 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Ulf Hanståls (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Ulf 
Hanståls (m) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande till vård- och omsorgsnämnden. Remissvar till 
kommunstyrelsen under december 2007. 
______________________ 
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KS § 299 
AU § 440 230/2007 
 
Revisionsrapport  ”Hantering av egna medel” 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Revisionsrapporten ”Hantering av egna medel” från 
kommunrevisorerna, daterad 2007-06-28 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-
08-10  

3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens möte 2007-08-23 
VON § 79 

 
På uppdrag av kommunrevisionen har Komrev inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av rutiner kring egna 
medel i särskilda boenden. 
 
Revisionsrapporten visar att det finns en detaljerad och omfattande 
rutinbeskrivning som snart kommer att omarbetas. Vid de fyra enheter som 
stickprovsvis kontrollerats sköts hanteringen med skiftande kvalitet.  
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver i sin skrivelse att ”en ny 
förvaltningsövergripande uppdatering av rutiner och regler kring hantering av 
privata medel är planerad att genomföras i samband med att den reviderade 
rutinen presenteras.” 
 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningschefens skrivelse som 
yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
______________________ 
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KS § 300 
AU § 441 300/2007 
 
Revisionsrapport ”Granskning av delårsredovisning per 2007-06-30” 
 
Revisionsrapporten från kommunrevisionen, daterad 2007-09-01, behandlas. 
 
Revisionsrapporten belyser bland annat följande förbättringsområden i 
kommunens delårsredovisning: 

• Att tydligt kunna avläsa hur väl kommunen lyckats uppfylla satta mål 
• Balansräkning och eventuella tilläggsupplysningar saknas för VA-

verksamheten 
• Personalekonomisk redovisning hade varit önskvärt 
• Koncernredovisning hade varit önskvärt 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Uppdrag ges till kommunchefen att skriva samman skrivelse angående 
kommunstyrelsens ekonomi med anledning av delårsredovisningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) att ”kommunstyrelsen 
skall ta till sig och beakta de synpunkter som kommunrevisionen har 
framfört.” 
 
Ordföranden ställer proposition på Kurt Svenssons (c) förslag och konstaterar 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen skall ta till sig och beakta de synpunkter som 
kommunrevisionen har framfört. 
______________________ 
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KS § 301 
AU § 442  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från augusti 2007: 
 
Arbetslösheten var 6,3 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 3,4 % i 
Västra Götalands län och 3,7 % i hela landet. Detta innebär att det i dagsläget 
finns 363 stycken arbetslösa personer i Åmål.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 11,0 %, vilket kan jämföras med 4,7 % i Västra Götalands län och 
5,0 % i hela landet Detta innebär att det i dagsläget finns 69 stycken 
arbetslösa ungdomar i Åmål.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Representanter från arbetsförmedlingen och arbetslivsenheten skall bjudas in 
till ett kommande arbetsutskottsmöte för att diskutera ungdomsarbetslösheten 
i kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör planeringsingenjör Olle Andersson och 
Anders Paulsson från arbetsförmedlingen för ärendet och aktuell 
arbetsmarknadsstatistik. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 302 
AU § 443 298/2007 
 
Halvårsrapport / budget i balans för vård- och omsorgsnämnden 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-
08-10  

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens möte 2007-08-23 
VON § 79 

 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver i sin skrivelse att ”vård- och 
omsorgsförvaltningen kommer sannolikt att ha ett balanserat slutresultat år 
2007 om vi ser till förvaltningen som helhet trots varierande saldon på 
kontona.  I dagsläget känner vi inte till några händelser som kan föranleda 
extraordinära kostnader under hösten, men som sagt, det kan ändras fort.” 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 303 
AU § 444 111/2006 
 
Utbetalning av pengar till projektet Vänerrike 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Örebro län, daterad 2007-09-06, behandlas. 
 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har beslutat att betala ut 139 224 
kronor för projektet Vänerrike.  
 
55 193 kronor för ideellt arbete kommer inte att betalas ut. Kostnaden får 
istället tas med i nästa rekvisition, när timmarna har redovisats med 
arbetsuppgifter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
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KS § 304 
AU § 445 328/2007 
 
Förslag till plankostnadsavtal  
 
Förslag till plankostnadsavtal mellan Åmåls kommun och VTC Elastoteknik, 
daterat 2007-09-17, behandlas. 
 
Avtalet avser ändring av detaljplan för fastigheten Varvet 5. Kostnaden 
uppgår till 42 000 kronor, varav 21 000 betalas av VTC Elastoteknik. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. Avtalet blir giltigt när det 
undertecknats av Kurt Svensson, kommunstyrelsens ordförande och Kjell 
Fagerström, VTC Elastoteknik.  
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte gör Kurt Svensson (c) följande tilläggsyrkande: 
”kostnaden på 21 000 kronor tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter.” 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Ordföranden ställer 
proposition på Kurt Svenssons (c) tilläggsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. Avtalet blir giltigt när det 
undertecknats av Kurt Svensson, kommunstyrelsens ordförande och Kjell 
Fagerström, VTC Elastoteknik. 
 
Kostnaden på 21 000 kronor tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter. 
______________________ 
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KS § 305 
AU § 458 414/2004 
 
Förlängning av kommunens försäkringsavtal 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-09-21, 
behandlas. 
 
Ekonomichef Roy Björck redogör för sin skrivelse:  
”Kommunens gällande försäkringsavtal avseende egendom, ansvar och 
motorfordon har löpt under perioden 2005-2007. I avtalen står angivet att 
kommunen har möjlighet till en förlängning av avtalen med ett år plus ett år, 
med en uppsägningstid på tre månader i de ordinarie avtalen. 
 
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande avtal med ett 
år. När det gäller egendom och ansvar tecknas avtalet med Trygg-Hansa och 
när det gäller motorfordon tecknas avtalet med Länsförsäkringar.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande försäkringsavtal med ett år. 
När det gäller egendom och ansvar tecknas avtalet med Trygg-Hansa och när 
det gäller motorfordon tecknas avtalet med Länsförsäkringar.” 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande försäkringsavtal med ett år. 
När det gäller egendom och ansvar tecknas avtalet med Trygg-Hansa och när 
det gäller motorfordon tecknas avtalet med Länsförsäkringar 
______________________ 
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KS § 306 
AU § 459 316/2007 
 
Remiss – Medborgarförslag om att samverka kring sjukhuset i Uddevalla  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Uddevalla kommun angående medborgarförslag, som 
inkom till kanslienheten 2007-09-07 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2007-
09-12 

 
Ett medborgarförslag har inkommit till Uddevalla kommun med texten: 
”Jag hemställer därför att kommunfullmäktige i Uddevalla uppdrar åt 
kommunstyrelsen att snarast undersöka förutsättningarna för och 
möjligheterna till att bilda ett kommunalförbund eller annan samverkan 
mellan Bohusläns kommuner (och andra intresserade kommuner), med 
uppgift att på lämpligt sätt bevaka, rädda, och utveckla Bohusläns enda 
Akutsjukhus i Uddevalla.” 
 
Uddevalla kommunstyrelse har beslutat att remittera ärendet till respektive 
kommun inom Fyrbodal för yttrande. 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver: 
”Medborgarförslaget handlar i första hand om att behålla ett sjukhus i bygden 
och mindre om kvalitet och omhändertagande . För den som är i akut behov 
av vård är rätt omhändertagandenivå viktigt men det är också viktigt att 
komma fram fort. 
 
För Åmåls del ligger både NÄL och CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) 
närmare både traditionellt och geografiskt än Uddevalla sjukhus. Jag kan inte 
se någon situation där Uddevalla sjukhus skulle vara att föredra i en akut 
situation. 
 
Den planerade vården sköts till 80 % av primärvården och vid behov av 
specialist sänds patienten till samtliga tre sjukhus.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna förvaltningschefens svar som yttrande: 
 
Medborgarförslaget handlar i första hand om att behålla ett sjukhus i bygden 
och mindre om kvalitet och omhändertagande . För den som är i akut behov 
av vård är rätt omhändertagandenivå viktigt men det är också viktigt att 
komma fram fort. 
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Forts KS § 306 
 
För Åmåls del ligger både NÄL och CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) 
närmare både traditionellt och geografiskt än Uddevalla sjukhus. Kommunen 
kan inte se någon situation där Uddevalla sjukhus skulle vara att föredra i en 
akut situation. 
 
Den planerade vården sköts till 80 % av primärvården och vid behov av 
specialist sänds patienten till samtliga tre sjukhus. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
För Åmåls del ligger både NÄL och CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) 
närmare både traditionellt och geografiskt än Uddevalla sjukhus. Kommunen 
kan inte se någon situation där Uddevalla sjukhus skulle vara att föredra i en 
akut situation. 
 
Den planerade vården sköts till 80 % av primärvården och vid behov av 
specialist sänds patienten till samtliga tre sjukhus. 
 
Ordföranden godkände följande protokollsanteckning från Ulla-Britt 
Johansson (c): 
”För alla regioninvånare oberoende av bostadsort är det angeläget att ha en 
nära och väl fungerande akutmottagning.” 
______________________ 
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KS § 307 
AU § 463 327/2007 
 
Reviderad lednings- och informationsplan vid extraordinär händelse i 
fredstid 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson, daterad 
2007-09-13 

2. Förslag till reviderad lednings- och informationsplan vid extraordinär 
händelse i fredstid, som inkom till kanslienheten 2007-09-13 

 
Säkerhetsskyddschefen skriver: 
”Från den 1 september 2006 gäller Lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Lagen reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära 
händelser. Enligt lagen skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur dessa händelser skall hanteras. 
 
De nu gällande planerna för ledning och informationsberedskap har reviderats 
och sammanfattas i ett dokument. 
 
Jag föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade lednings- och 
informationsplanen.” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dokumentet skall redigeras under rubriken ”Syfte”, i andra stycket så att även 
gymnasienämnden ingår. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
lednings- och informationsplanen. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör säkerhetsskyddschef Mats Johansson för 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
lednings- och informationsplanen. 
______________________ 
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KS § 308 
AU § 464 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Åmåls kommun 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2007-09-17, SBN § 
77 

2. Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun, 
som inkom till kanslienheten 2007-09-24 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-31 KF § 9 att anta Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Därefter beslutade Länsstyrelsen att upphäva 10 § andra 
stycket, 13 § och 21 § i dessa ordningsföreskrifter.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ”revidera Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter enligt följande: 
 

• 10 § Affischering 
Andra stycket om trottoarpratare tas bort 
 
• 13 § Förtäring av alkohol 
Skall lyda 
”Spritdrycker, vin, och starköl får inte förtäras inom följande områden: 
Centrala Åmål begränsat av följande gator: Lunnegatan, Kyrkogatan, 
Hjeltegatan, Nybrogatan och Bergslagsgatan, begränsningsgatorna 
inkluderade i området, samt offentlig plats omgivande närheten vid gamla 
kyrkan, parkyta norr Åmålsåns utlopp och parkeringsyta väster  
Bergslagsgatan södra del, se bilaga 1. 
Gäller ej vid servering med tillstånd av polismyndighet.” 
 
• 16 § Hundar 
Skall lyda 
”Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för assistanshundar till funktionshindrade personer i tjänst eller för 
polishundar i tjänst, hundar för eftersök av skadat vilt samt 
räddningshundar i tjänst.” 
” 
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Forts KS § 308 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
1. Anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2007-11-01 och tidigare beslutade 

lokala ordningsföreskrifter upphävs härmed. 
______________________  
 
Vid kommunstyrelsens möte framfördes att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, under § 13 skall ordet ”polismyndighet” bytas ut mot 
”vård- och omsorgsnämnden”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls 
kommun. 

2. Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2007-11-01 och tidigare beslutade 
lokala ordningsföreskrifter upphävs härmed. 

______________________ 
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KS § 309 
AU § 466 352/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - augustirapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-09-27, behandlas. 
 
Ekonomichefen redogör för sin rapport. 
 
I prognosen för augusti månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 
budgetunderskott på 1,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 1,3 
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 6,6 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 310 
AU § 467  
 
Preliminär skattesats för år 2008 
 
Den preliminära skattesatsen för 2008 diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt skall den kommunala skattesatsen 
vara oförändrad under 2008, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt skall den kommunala skattesatsen 
vara oförändrad under 2008, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
______________________ 
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KS § 311 
AU § 468 357/2007 
 
Marknadsföring av Karlbergsgymnasiet 
 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner, daterad 2007-10-02, 
behandlas. 
 
Kommunchefen skriver i sin skrivelse: 
”Marknadsföring är en förutsättning för gymnasiets fortlevnad nu när 
frisöksmodellen genomförs. […] Jag föreslår härmed att 200 000 kronor 
avsätts från kommunstyrelsens konto för näringslivsåtgärder till 
marknadsföringsgruppens insatser för 2007. ” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
200 000 kronor avsätts från kommunstyrelsens konto för näringslivsåtgärder 
till marknadsföringsgruppens insatser för 2007. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
200 000 kronor avsätts från kommunstyrelsens konto för näringslivsåtgärder 
till marknadsföringsgruppens insatser för 2007. 
______________________ 
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KS § 312 274/2007 
AU § 495 263/2007 
 
Skrivelser angående grundskoleorganisationen och en eventuell 
nedläggning av skolor 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Edsleskogs byalag och Edsleskogs föräldraförening, 
daterad 2007-08-11 

2. Skrivelse från Edsleskogs byalag, daterad 2007-09-30 
3. Skrivelse från Mo byalag, daterad 2007-09-19 
4. Skrivelse från Mo Berga föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
5. Protestlistor mot nedläggning av Mo och Berga skolor, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
6. Skrivelse från Ånimskogs skolas föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-10-05. 
7. Skrivelse från Mo & Berga Föräldraförening, inkom till kanslienheten 

2007-10-05. 
8.  5 e-mail, inkomna till kanslienheten 2007-10-03 och 2007-10-05 från 

föräldrar till barn i Mo-Berga. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumenten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Edsleskogs byalag och Edsleskogs föräldraförening, 
daterad 2007-08-11 

2. Skrivelse från Edsleskogs byalag, daterad 2007-09-30 
3. Skrivelse från Mo byalag, daterad 2007-09-19 
4. Skrivelse från Mo Berga föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
5. Protestlistor mot nedläggning av Mo och Berga skolor, som inkom till 

kanslienheten 2007-09-27 
6. Skrivelse från Ånimskogs skolas föräldraförening, som inkom till 

kanslienheten 2007-10-05. 
7. Skrivelse från Ulrika Fryklind, som inkom till kanslienheten 2007-10-

05 
8. Skrivelse från Mo & Berga Föräldraförening, inkom till kanslienheten 

2007-10-05. 
9. 7 e-mail, inkomna till kanslienheten 2007-10-03, 2007-10-05 och 

2007-10-08 från föräldrar till barn i Mo-Berga. 
 
Kommunstyrelsens möte ajournerades mellan 16.15-16.45. 
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Forts KS § 312 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att ”kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att tacka för det stora engagemanget i frågan och de synpunkter som har 
framförts från allmänheten. Hänsyn har tagits till skrivelserna, som nu läggs 
till handlingarna.” 
 
Ordföranden ställer proposition på Kurt Svenssons (c) förslag och konstaterar 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tacka för det stora 
engagemanget i frågan och de synpunkter som har framförts från allmänheten. 
Hänsyn har tagits till skrivelserna, som nu läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 313 
AU § 496 274/2007 
 
Grundskolans utformning i Åmåls kommun 
 
Rapporten ”Grundskolans utformning i Åmåls kommun”, daterad 2007-08-22, 
behandlas. 
 
I rapporten står: 
”Målet med utredningen är att utreda hur ett förslag till en anpassad 
organisation utifrån demografisk utveckling, elevers behov, möjlighet att 
bedriva en god pedagogisk verksamhet, nationella och kommunala mål samt 
hur en god ekonomisk hushållning skall bedrivas. […] I utredningen har en 
lägesbedömning/kartläggning gjorts bland annat av nuvarande organisation, 
kommunens ekonomiska läge, befolkningsutveckling och skolans (elevernas) 
resultat. […] 
 
Utredningen har därför kommit fram till att vissa skolor bör läggas ner. Man 
kan på så sätt skapa ändamålsenliga klasstorlekar, en mindre sårbar 
verksamhet, ökade pedagogiska möjligheter och dessutom betydligt mer 
kostnadseffektiv verksamhet.” 
 
Ajournerades sammanträdet mellan kl 14.30 och 15.30. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
_______________________ 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kjell Kaså (c):  
”Med anledning av det sjunkande elevantalet i kommunen föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta:  

• Att skolverksamheten i Ånimskogs skola överförs till Tösse skola 
• Att skolverksamheten i Edsleskogs skola överförs till Fengersfors 

skola 
• Att verksamheten för klass 4-6 i Mo skola överförs till Södra skolan 
• Att satsning görs att fysiskt och kvalitativt förstärka kvarvarande 

landsbygdsskolor 
• Att förskoleverksamheten och Västermalmskolan inte berörs av 

organisationsförändringarna. 
 

Organisationsförändringarna genomförs från och med höstterminen 2008.” 
 
Birgit Karlsson (mp) yrkar avslag på Kjell Kasås (c) yrkande. 
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Forts KS § 313 
 
Christer Törnell (kd), Gustav Wennberg (s) och Kurt Svensson (c) yrkar bifall 
till Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med detta.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med anledning av det sjunkande elevantalet i kommunen föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta:  

• Att skolverksamheten i Ånimskogs skola överförs till Tösse skola 
• Att skolverksamheten i Edsleskogs skola överförs till Fengersfors 

skola 
• Att verksamheten för klass 4-6 i Mo skola överförs till Södra skolan 
• Att satsning görs att fysiskt och kvalitativt förstärka kvarvarande 

landsbygdsskolor 
• Att förskoleverksamheten och Västermalmskolan inte berörs av 

organisationsförändringarna. 
 

Organisationsförändringarna genomförs från och med höstterminen 2008. 
 
Birgit Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi 
i Miljöpartiet ställer oss inte bakom en förändring av antalet skolor i Åmåls 
kommun. Vi har lyssnat på de boende ute i Mo-Berga, Edsleskog och 
Ånimskog. Vi lovade i valrörelsen att kämpa för de nedläggningshotade 
skolorna. Vi håller fast vid det löftet och reserverar oss mot beslutet. 
 
Det här förslaget är inte finansierat på grund av att budgeten inte är klar” 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
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KS § 314 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-09-10, förköpsärende, Åmål kilarna 1:27  
2007-09-24, förköpsärende, Åmål Lilla Strand 3:2, Fröskogs-Edsleskog 
2007-09-26, förköpsärende, Åmål Gustavsberg 3:2, Tösse-Tydje 
2007-09-26, förköpsärende, Åmål Frillsäter 1:43, Tösse-Tydje 
2007-09-26, förköpsärende, Åmål Tösse Prästgård 1:9, Tösse-Tydje 
2007-09-26, förköpsärende, Åmål Östby 1:29 
2007-09-26, förköpsärende, Åmål Lindknappene 1:2, Fröskogs-Edsleskog 
2007-10-01, förköpsärende, Åmål Jupiter 4, 5 och 6 
2007-10-02, förköpsärende, Åmål Knarrbyn 1:7 och 1:32 Fröskogs-Edsleskog 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-09-25 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 315 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2007-09-18, 2007-09-
25 , 2007-10-02 och 2007-10-05 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2007-09-05 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2007-08-29 behandlades. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 316  
 
Förvaltare för stiftelsen Svea och Alfred Björklunds fond 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterad 2007-09-12, 
behandlas. 
 
Länsstyrelsen förordnar kommunstyrelsen att vara förvaltare för stiftelsen 
Svea och Alfred Björklunds fond. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 317  
 
Undersökningstillstånd för området Kesebol nr 1 
 
Skrivelse från Bergsstaten, daterad 2007-09-11, behandlas. 
 
Bergmästaren beviljar undersökningstillstånd enligt minerallagen för Kesebol 
nummer 1 i Åmåls kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 318  
 
Minnesanteckningar från samrådemöte mellan Regionala ägarrådet och 
Västtrafik 
 
Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och 
Västtrafik 2007-09-13 behandlas. Dokumentet är daterat 2007-09-28. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 319  
 
Rekommendation angående fördelning till stöd av SISU 
idrottsutbildarna 
 
Skrivelse från Folkbildningsförbundet, daterad 2007-09-19, behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kopia av skrivelsen överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för 
kännedom. 

2. Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
KS § 320  
 
Rapporter 
 
Följande rapporter behandlas: 

• Brytpunkt - Demokratins förnyelse – Sveriges kommuner och 
landsting 

• Halvårsrapport Västtrafik 
• Behöver den lokala och regional demokratin förnyas? – Sveriges 

kommuner och landsting 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 321  
 
Tackskrivelse  
 
Tackskrivelse från Åmåls kommunfastigheters förre verkställande direktör, 
Kaj Lovell har inkommit, med anledning av uppvaktning vid pensionavgång. 
______________________ 


