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KS § 322 
AU § 501  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från september 2007: 
 
Arbetslösheten var 5,1 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 3,2 % i 
Västra Götalands län och 3,5 % i hela landet. Detta innebär att det fanns 318 
stycken arbetslösa personer i Åmål.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 4,2 %, vilket kan jämföras med 4,2 % i Västra Götalands län och 
4,7 % i hela landet. Detta innebär att det fanns 46 stycken arbetslösa 
ungdomar i Åmål. 
 
Dessutom fanns 154 personer med aktivitetsstöd. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 323 
AU § 502 262/2007 
 
Ansökan om Kommunal borgen för lån – Höghedens slalomklubb 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Höghedens slalomklubb, daterad 2007-08-12 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2007-

10-04, SBNs AU § 53   
 
Höghedens slalomklubb ansöker om kommunal borgen för ett lån på 500 000 
kronor. Lånet upptas för att kunna investera i ett nytt snösystem och flytta en 
lift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att delegera till nämndens arbetsutskott 
att besvara remissen, efter klarläggande av lånefinansieringen. 
 
Arbetsutskottet har fått reda på att klubben, på grund av tidsbrist inför 
vintersäsongen, haft förnyade kontakter med banken och diskuterat lån. 
Föreningen behöver i nuläget enbart kommunal borgen på 300 000 kronor. 
 
”Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har inga principiella invändningar 
mot en kommunal borgen på 300 000 kronor mot bakgrund av att Åmåls 
kommun äger anläggningen. Dock bör amorteringstiden på lånet sättas till 
maximalt tre år” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att: 

1. Höghedens slalomklubb beviljas kommunal borgen på lån om 300 000 
kronor under förutsättning att amorteringstiden är maximalt tre år. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) föreslår att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och ekonomichefen. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sedan på Kurt 
Svenssons (c) tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag och Kurt Svenssons (c) 
tilläggsyrkande. 
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Forts KS § 323 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att: 

1. Höghedens slalomklubb beviljas kommunal borgen på lån om 300 000 
kronor under förutsättning att amorteringstiden är maximalt tre år. 
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och ekonomichef Roy Björck. 

 
Ordföranden låter Håkan Sandberg (m) lämna följande protokollsanteckning: 
”Beslutsunderlaget borde beskrivit klubbens ekonomiska ställning och 
återbetalningsförmåga.” 
______________________
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KS § 324 
AU § 520 364/2007 
 
Delårsrapport och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Delårsrapport 2007-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 
Rapporten inkom till kanslienheten 2007-10-05. 

2. Revisionsberättelse, som inkom till kanslienheten 2007-10-05. 
 
I delårsrapporten framgår att resultatet för Fyrbodals kommunalförbund 
uppgick till 102 285 kronor 2007-06-30. 
 
I revisionsrapporten står: ”Vi tillstyrker att förbundets delårsrapport 
godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. 
 
Vi bedömer att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsredovisningen och revisionsberättelsen 
till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen överlämnar delårs-
redovisningen och revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________
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KS § 325 
AU § 521 28/2007 
 
Långsiktig infrastrukturplanering 2010-2019 – yttrande från Årjängs 
kommun 
 
Skrivelse från Årjängs kommun, som inkom till kanslienheten 2007-10-17, 
behandlas. 
 
Näringsdepartementet har utskickat inriktningsunderlag till kommuner för 
kännedom. Årjängs kommun har valt att lämna synpunkter kring vissa väg- 
och järnvägssträckor som Årjängs kommun kräver skall åtgärdas under 
kommande planeringsperiod.  
 
Åmåls kommun beslutade 2007-05-08 KS § 155  att genom 
Dalslandskommunernas kommunalförbund lämna synpunkter till Fyrbodals 
kommunalförbund angående förslag till inriktningsunderlag för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun håller fast vid sitt tidigare beslut om att genom 
Dalslandskommunernas kommunalförbund lämna synpunkter till Fyrbodals 
kommunalförbund angående förslag till inriktningsunderlag för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Åmåls kommun håller fast vid sitt tidigare 
beslut om att genom Dalslandskommunernas kommunalförbund lämna 
synpunkter till Fyrbodals kommunalförbund angående förslag till 
inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 
2010-2019. 
______________________ 
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KS § 326 
AU § 536 326/2007 
 
Nämndorganisation - motion 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m). Motionen inkom till kanslienheten 
2007-08-13 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 BUN 
§ 158 

3. Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2007-10-18 GYMN § 106 
4. Skrivelse från Gun Svensson, rektor på Vuxenutbildningen, daterad 

2007-10-25 
 
I sin motion skriver Håkan Sandberg (m): 
”När nämndorganisationen för mandatperioden beslutades hägrade ett 
kommunalförbund med Säffle som skulle överta gymnasieskolan. Detta kan 
ha varit en anledning till att barn- och utbildningsnämnden delades upp på en 
gymnasienämnd och en barn- och utbildningsnämnd. 
 
Så här långt syns inga fördelar med förändringen. Samverkan mellan 
grundskola och gymnasium ligger nu mellan nämnder i stället för inom 
nämnd. Kostnaderna har minskat och effektiviteten har minskat. […] Vi 
föreslår därför: 
Att kommunfullmäktige beslutar att nämndorganisationen för barn- och 
utbildning, inklusive vuxenutbildning, samt gymnasieskolan skall återgå till 
den som gällde för 2006. Ändringen bör genomföras från och med 1 januari 
2008.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden föreslår 
kommunstyrelsen att avslå motionen.  
 
Vuxenutbildningen skriver: ”Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörj-
ning är en förutsättning för tillväxt och vuxenutbildningen har större koppling 
till näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationspolitiken än till 
skolpolitiken, varför tillhörigheten till kommunstyrelseförvaltningen är helt 
rätt. 
 
Det kommer att bli stora förändringar inom 1 till 1½ år på nationell nivå. 
Dessutom har Dalslandskommunernas kommunalförbund vuxenutbildningen 
på sin agenda, vilket är ytterligare ett argument att inte göra någon 
förändring.” 
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Forts KS § 326  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin 
helhet. Kommunstyrelsen finner för närvarande ingen anledning att 
genomföra någon förändring av nämndorganisationen. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Håkan Sandberg (m) att: 
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen genom att 
besluta om följande organisationsförändring: 
 
Barn- och utbildningsnämnden omorganiseras enligt följande 
 
Nämndstorlek 9+9 (alt. 7+7) 
 
Verksamheten bör bestå av nuvarande barn- och utbildningsnämnd, 
gymnasienämnd samt följande: 
 
Från Kommunstyrelsen: 
421 Grundläggande vuxenutbildning 
422 Gymn. Vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 
423 Särvux 
424 Högskoleutbildning 
425 Svenska för invandrare 
426 Uppdragsutbildning  
 
Från Kulturnämnden: 
3041 Musikskola 
 
Från Samhällsbyggnadsnämnden: 
313 Fritidsgårdar 
 
Från vård- och omsorgsnämnden:  
522 Barn- och ungdomsvård 
 
Verksamheten fritidsgårdar förstärks med en fältassistent, kostnad kr. 
500.000:- omfördelat från kommunstyrelsen 102, näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder. Överskott från billigare nämndorganisation överförs 
till resurscentrum för ungdomssociala insatser.” 
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Forts KS § 326  
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och 
dels Håkan Sandbergs (m) yrkande. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen har fattat beslut i enlighet 
med arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att avslå motionen i sin helhet. Kommunstyrelsen finner för 
närvarande ingen anledning att genomföra någon förändring av 
nämndorganisationen. 
 
Därmed anses motionen besvarad. 
 
Ordföranden låter Gustav Wennberg (s) lämna följande protokollsanteckning: 
”Socialdemokraterna återkommer med en motion angående förslag om 
ungdomssocialnämnd med mera. ” 
______________________ 
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KS § 327 
AU § 546 401/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – kvartalsrapport, daterad 2007-10-
31, behandlas. 
 
I prognosen för september månad avseende samtliga verksamheter redovisas 
ett budgetunderskott på 1,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 0,2 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 0,6 
miljoner kronor, vilket är en förbättring på 4,1 miljoner kronor sedan 
föregående prognos. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på 2,3 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kvartalsrapporten överlämnas till kommun-
fullmäktige. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-11-08 11 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 328 
AU § 547 269/2007 
 
Ansökan om lönebidrag från Höghedens slalomklubb 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Ansökan från Höghedens slalomklubb, daterad 2007-10-08 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-10-31 

 
Höghedens slalomklubb ansöker om tjugoprocentig finansiering av två nya 
lönebidragstjänster på heltid mellan 2007-12-01 och 2008-03-31. 
 
Ekonomichefen skriver att ”eftersom alla lönebidragsbeslut endast gäller 
innevarande kan de begärda tjänsterna endast avse 2007-12-01 till 2007-12-
31. Den kommunala kostnaden uppgår till 8 600 kronor. 
 
Eftersom det ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar redan är 
intecknat för 2007 har jag inget eget förslag till finansiering av kostnaden 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 8 600 kronor. Summan omdisponeras från anslaget för 
näringslivsåtgärder, verksamhet 1021.   
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beviljar bidrag till 
lönebidragsanställning till Höghedens slalomklubb på 8 600 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 § 329 
AU § 552 237/2006 
 
Kommunalförbundet Dalsland - motion 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m) som inkom till kanslienheten 2007-
07-28 

2. Skrivelse från Christina Svensson, förbundschef på 
Dalslandskommunernas kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2007-10-29 

 
Håkan Sandberg (m) skriver i sin motion: 
”Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att Åmål lämnar Kommunalförbundet den 31 december 2007. 
• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda och presentera ett 

konkret beslutsunderlag till kommunfullmäktige senast den 30 april 
2007. 

• Att formell anmälan om utträde inlämnas till kommunalförbundets 
direktion senast under november 2006” 

 
Arbetsutskottet beslutade 2006-09-19 AU § 432 att från kommunalförbundet 
begära in en skriftlig redovisning av de frågeställningar som blir aktuella inför 
ett utträde. 
 
Förbundschef Christina Svensson skriver: 
”En medlemskommun har rätt att utträda ut kommunalförbundet. Utträdet ska 
då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar ett år efter det årsskifte som 
inträffar efter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavanden mellan kommunalförbundet och den utträdande kommunen 
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Den 
ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller för det år då medlemskommunen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalats mellan kommunerna. ” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Det 
dåvarande Kommunalförbundet Dalsland är ombildat och heter nu 
Dalslandskommunernas kommunalförbund och är nu mer inriktat på 
samarbete och samverkan. 
______________________  
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Forts KS § 329 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge att avslå motionen. Det dåvarande Kommunalförbundet Dalsland är ombil-
dat och heter nu Dalslandskommunernas kommunalförbund och är nu mer in-
riktat på samarbete och samverkan. 
______________________ 
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KS § 330 
AU § 553 399/2007 
 
Samordningsförbundet Norra Dalsland delårsbokslut januari - augusti 
2007 
 
Delårsbokslut från Samordningsförbundet Norra Dalsland, som inkom till 
kanslienheten 2007-10-30, behandlas.  
 
Delårsbokslutet redovisar finansiering av samverkansteamet Norra Dalsland 
och de informations-, utbildnings- och kartläggningsinsatser som förbundet 
genomfört. Prognosen för 2007 visar på fortsatt överskott, som dock på tre års 
sikt kommer att vara obefintligt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet för januari - augusti 2007 till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet 
för januari - augusti 2007 till kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 331 
AU § 554 118/2007 
 
Investeringsbudget 2008-2010 för kommunstyrelsens verksamhets-
område 
 
Förslag till investeringar för 2008-2010 för kommunstyrelsens verksamhet, 
daterad 2007-10-01, behandlas.  
 
Förslaget visar investeringar för kommunstyrelsens verksamheter från år 
2008-2010: 
 
År  Kronor   
2008   4 000 000 
2009   7 955 000 
2010   1 555 000  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Förslag till investeringar för 2008-2010 för kommunstyrelsens verksamhet 
antas.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Förslag till investeringar för 2008-2010 för 
kommunstyrelsens verksamhet antas.  
______________________ 
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KS § 333 
POU § 96 363/2007 
 
Organisationsförändring i samband med pensionsavgång 
 
Fastighetsingenjör Lennart Karlsson vid kommunstyrelsens förvaltning avgår 
med pension 2007-10-31. Med anledning härav har kommunchef Susanne 
Korduner och förvaltningschef Tommy Jingfors fått i uppdrag att utreda och 
inkomma med förslag på fördelning av hans arbetsuppgifter. 
 
Susanne Korduner och Tommy Jingfors har diskuterat ärendet med berörda 
handläggare, vilket har resulterat i ett förslag till fördelning av fastighets-
ingenjörens ansvarsområden mellan kommunstyrelsens förvaltning och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
I skrivelse 2007-09-24 redogörs för förslaget samt föreslås att personal- och 
organisationsutskottet tillstyrker förslaget att gälla fr o m 2008-01-01 samt 
överlämnar detsamma till kommunstyrelsen för fastställande. I samband med 
fastställandet föreslås att budgeten mellan kommunstyrelsen och samhälls-
byggnadsnämnden fördelas i enlighet med förslaget.  
 
Vid dagens sammanträde redogör Susanne Korduner för ärendet samt 
meddelar att förslaget kommer att samverkas med berörda arbetstagar-
organisationer före kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till Susanne Korduner och Tommy Jingfors skrivelse 2007-
09-24 fastställer kommunstyrelsen förslag till fördelning av dels 
fastighetsingenjörens ansvarsområden mellan kommunstyrelsens förvaltning 
och samhällsbyggnadsförvaltningen och dels budget mellan kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden. Organisationsförändringen träder i kraft 
2008-01-01. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Sandberg (m) att: 
”Tjänsten som fastighetsingenjör behålles och återbesättes snarast vilket 
innebär att inga organisationsförändringar skall ske.” 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels personal- och 
organisationsutskottets förslag och dels Håkan Sandbergs (m) yrkande. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunstyrelsen har fattat beslut i enlighet med personal- och 
organisationsutskottets förslag.  
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Forts KS § 333 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag: Med hänvisning till 
Susanne Korduner och Tommy Jingfors skrivelse 2007-09-24 fastställa 
förslag till fördelning av dels fastighetsingenjörens ansvarsområden mellan 
kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen och dels 
budget mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 
Organisationsförändringen träder i kraft 2008-01-01. 
______________________ 
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KS § 334 
POU § 97 323/2007 
 
Miljöbilsprojekt  
 
Förbundschef Lars Lindén vid Fyrbodals kommunalförbund har i skrivelse 
2007-09-10 redogjort för rubricerade ärende. Av redogörelsen framgår bl a 
följande:  
 
Fyrbodals kommunalförbund har vid direktionsmöte 2007-09-06 diskuterat ett 
förslag som innebär att kommunernas personal erbjuds att genom 
bruttoavdrag på lön få tillgång till en miljöbil. Till grund för diskussionen låg 
en utredning om miljöbilsprojekt som har tagits fram på uppdrag av 
förbundet. Direktionen beslöt att sända ut utredningen och förslaget till 
kommunerna för ställningstagande. De kommuner som ställer sig positiva till 
förslaget ombeds också att ta ställning till om man önskar samordna 
upphandlingen av administrativa tjänster som krävs för genomförandet och 
driften. Kommunernas beslut i ärendet skall ha inkommit till förbundet senast 
den 16 november 2007. 
 
Personalchefen föreslår att Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget och 
att kommunen önskar samordna upphandlingen av administrativa tjänster som 
krävs för genomförandet och driften, då denna resurs saknas inom 
kommunen. Därutöver behövs en resurs som kontaktperson i ärendet inom 
kommunen. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Fyrbodals kommunalförbund att 
Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget och att kommunen önskar 
samordna upphandlingen av administrativa tjänster som krävs för 
genomförandet och driften.  
 
Kommunstyrelsens beslutar – om miljöbilsprojektet genomförs – att beakta 
behovet av en resurs som kontaktperson i ärendet inom kommunen. 
_______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Sandberg (m) att: 
”Kommunstyrelsen beslutar meddela Fyrbodals kommunalförbund att Åmål 
inte har för avsikt att delta i miljöbilsprojektet. Att enbart tillsvidareanställda 
skulle ha tillgång till en miljöbil på angivna villkor strider mot 
likabehandlingsprincipen, ökad administration och effekter på pension, 
sjukersättning samt a-kassa talar också mot projektet.” 
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Forts KS § 334 
 
Christer Törnell (kd) yrkar att även miljöklassade diesel- och hybridbilar skall 
ingå i projektet. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till personal- och organisationsutskottets 
förslag och till Christer Törnells (kd) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att tre förslag finns, dels personal- och 
organisationsutskottets förslag, dels Håkan Sandbergs (m) yrkande och dels 
Christer Törnells (kd) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på 
personal- och organisationsutskottets förslag och Håkan Sandbergs (m) 
yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har fattat beslut i enlighet med 
personal- och organisationsutskottets förslag.  
 
Ordföranden ställer sedan proposition på Christer Törnells (kd) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen har fattat beslut i 
enlighet med Christer Törnells (kd) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela Fyrbodals kommunalförbund 
att Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget och att kommunen 
önskar samordna upphandlingen av administrativa tjänster som krävs 
för genomförandet och driften.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar – om miljöbilsprojektet genomförs – att 

beakta behovet av en resurs som kontaktperson i ärendet inom 
kommunen. 

 
3. Miljöklassade diesel- och hybridbilar skall ingå i projektet. 

 
Håkan Sandberg (m) reserverar sig mot besluten. 
______________________ 
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KS § 335 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-10-12, förköpsärende, Åmål Södergården 1:104, Tösse med Tydje 
2007-10-12, förköpsärende, Åmål Gunrabol 1:13, Åmål  
2007-10-12, förköpsärende, Åmål Skällebyn 1:28, Åmål 
2007-10-12, förköpsärende, Åmål Hallebol, Tösse med Tydje 
2007-10-25, förköpsärende, Åmål Toppreud 1:4, Tösse med Tydje 
2007-10-25, förköpsärende, Åmål Ånimskogs Byn 1:7, Ånimskog 
2007-10-25, förköpsärende, Åmål Björbyn 1:45 Tösse med Tydje 
2007-10-29, förköpsärende, Åmål Ugglan 5, Lunnegatan, Åmål 
2007-10-29, förköpsärende, Åmål Kilarna 1:53, Åmål 
2007-10-29, förköpsärende, Åmål Kilane 4:18, Ånimskog 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut: 
2007-10-03, utdelning av stipendier ur Almer Ottosson-Gelins stipendiefond 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-10-16 angående lönetillägg 
 
2007-10-30 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 336 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2007-10-06, 2007-10-
23, 2007-10-30 och 2007-11-06 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2007-10-03 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2007-09-26 behandlas. 
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Forts KS § 336 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 337 
 
Inspektion av överförmynderiverksamheten 
 
Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2007-10-18, 
behandlas. 
 
Länsstyrelsen har inspekterat kommunens överförmynderiverksamhet och 
konstaterar att ”granskningen av det allmänna diariet och registret över 
ställföreträdarskap föranleder inte några påpekanden. Akterna förefaller vara i 
god ordning och noggrant skötta. Av akterna framgår också att 
handläggningen är ambitiös och noggrann. Inspektionen är därmed avslutad 
från Länsstyrelsens sida.”  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 338 
 
Notarius publicus i Åmåls kommun 
 
Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2007-10-26, 
behandlas. 
 
Länsstyrelsen förordnar advokat Pehr Nordgren att vara notarius publicus i 
Åmåls kommun. Detta gäller från och med 2007-11-01 och längst till och med 
2017-10-31. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 339 
 
Delårsrapport Vänerhamn AB 
 
Delårsrapport från Vänerhamn AB behandlas. Rapporten inkom till 
kanslienheten 2007-10-26. 
 
Delårsrapporten gäller för tiden 2007-01-01 till 2007-08-31. Totalt har 
bolaget hanterat cirka 2,1 miljoner ton gods under perioden, vilket är en 
ökning med sex procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
Investeringarna har under perioden uppgått till 0,4 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
KS § 340  
 
Rapporter 
 
Följande rapporter behandlas: 
Sveriges kommuner och landsting – Studien ”Tio hundra – kommun och 
landsting i samma båt” 
Barnombudsmannen – Pressmeddelandet ”Barnombudsmannen föreslås 
läggas ned” 
Miljöpartiet de gröna – Pressmeddelandet ”Tillåt kommuner driva 
utrikespolitik” 
Konstnär Bengt Olsson – Skrivelsen ”Rädda båtlivet på Göta kanal” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________  
 
 


