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KS § 341 
 
Förändrade budgetförutsättningar för 2008 
 
Skrivelse från Centerpartiet genom Kurt Svensson, som inkom till 
kanslienheten 2007-11-19, behandlas. 
 
Skrivelsen har följande delrubriker: 
Lägre arbetsgivaravgift för personer mellan 18-24 år 
Ytterligare minskning av befolkningen i Åmåls kommun  
Rikets skatteintäkter kan komma öka ytterligare 
 
Detta innebär att efter ovanstående förändring kommer överskottet i 2008 års 
budgetförslag att öka från 699 000 kronor till 3 199 000 kronor.  
 
Kurt Svensson (c) yrkar att kommunstyrelsen antar dessa nya ekonomiska 
förutsättningar som utgångspunkt för mötets budgetbeslut.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar dessa nya ekonomiska förutsättningar som 
utgångspunkt för mötets budgetbeslut.  
______________________ 
 
Mötet ajourneras 9.45-10.35 
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KS § 342 
§ 493  
 
BUDGETBEREDNING: Omdisponering från kommunstyrelsen 
 
Omdisponering av pengar från kommunstyrelsens konto för föreningsbidrag 
diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Följande budgetanslag skall överföras från ansvar 2, verksamhet 1024: 

 
• 14 300 kronor avsatta för Åmåls teaterförening till kulturnämnden 
• 16 700 kronor avsatta för Älvsborgs luftvårdsförbund till bygg- och 

miljönämnden 
• 21 000 kronor avsatta för Vattenvårdsförbundet Vänern till 

samhällsbyggnadsnämnden 
• 2 300 kronor avsatta för Åmåls korpen till samhällsbyggnadsnämnden 
• 25 000 kronor avsatta för Åmålsåns fiskevårdsområde till 

samhällsbyggnadsnämnden 
• 70 000 kronor avsatta för Fyrbodalsinstitutet till vård- och 

omsorgsnämnden 
 
Beslut om bidrag till ovanstående föreningar fattas av respektive nämnd. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Följande budgetanslag skall överföras från 
ansvar 2, verksamhet 1024: 

 
• 14 300 kronor avsatta för Åmåls teaterförening till kulturnämnden 
• 16 700 kronor avsatta för Älvsborgs luftvårdsförbund till bygg- och 

miljönämnden 
• 21 000 kronor avsatta för Vattenvårdsförbundet Vänern till 

samhällsbyggnadsnämnden 
• 2 300 kronor avsatta för Åmåls korpen till samhällsbyggnadsnämnden 
• 25 000 kronor avsatta för Åmålsåns fiskevårdsområde till 

samhällsbyggnadsnämnden 
• 70 000 kronor avsatta för Fyrbodalsinstitutet till vård- och 

omsorgsnämnden 
Beslut om bidrag till ovanstående föreningar fattas av respektive nämnd. 
______________________ 
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KS § 343 
§ 479 190/2007  
 
BUDGETBEREDNING: Revisionsrapport – Demokrati och service 
 
Revisionsrapport – Demokrati och service – användning och värdering av IT 
från Åmåls kommuns revisorer behandlas. Rapporten inkom till kanslienheten 
2007-05-29. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-14 KS § 226 att ” kommunrevisionens 
synpunkter skall beaktas när nämndernas verksamhetsplaner och en ny 
kommunikationsplan tas fram för Åmåls kommun. 
 
Budgetberedningen inför 2008 års budget skall ta hänsyn till eventuella ökade 
kostnader för att kunna förstärka demokrati och service.” 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och uppmanar samtliga 
nämnder att vidta lämpliga åtgärder. Inga ytterligare pengar avsätts i 2008 års 
budget, utan detta skall rymmas i respektive nämnds budget.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen har tagit del av 
revisionsrapporten och uppmanar samtliga nämnder att vidta lämpliga 
åtgärder. Inga ytterligare pengar avsätts i 2008 års budget, utan detta skall 
rymmas i respektive nämnds budget.  
______________________ 
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KS § 344 
§ 480  
 
BUDGETBEREDNING: Förbundsavgift för 2008 till Sveriges 
Kommuner och Landsting 
 
Förbundsavgift till Sveriges kommuner och landsting för 2008 diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års budget avsätta 320 000 kronor för 
förbundsavgift för Sveriges Kommuner och Landsting. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års 
budget avsätta 320 000 kronor för förbundsavgift för Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
______________________ 
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KS § 345 
§ 481 116/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Åmåls ridklubb för nytt ridhus 
 
Åmåls ridklubb anhåller om bidrag för nytt ridhus i Finserud. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2007-04-03 AU § 188 att ”remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Hänsyn till eventuella kostnader 
för finansiering skall tas i budgetberedningen av 2008 års budget”  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet är redan beaktat i samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
investeringsbudget. Beslut om eventuellt bidrag till ridhus fattas av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Ärendet är redan beaktat i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget. Beslut om 
eventuellt bidrag till ridhus fattas av samhällsbyggnadsnämnden.  
______________________ 
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KS § 346 
§ 482 142/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Sluttäckning av deponi på Östby avfallsupplag 
 
Någon gång mellan 2015 och 2020 skall deponi på Östby avfallsupplag 
sluttäckas, och detta beräknas kosta åtskilliga miljoner. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2007-04-03 AU § 189 att ”hänsyn skall tas till 
sluttäckning av Östby i budgetberedningen inför 2008 års budget.” 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet är redan beaktat i samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
investeringsbudget.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Ärendet är redan beaktat i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget.  
______________________ 
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KS § 347 94/2007 
§ 483 356/2005 
 
 
BUDGETBEREDNING: Upphandling av livsmedel 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-25 KF § 76 att anta en ny 
livsmedelpolicy, och denna beräknas medföra ökade kostnader för inköp av 
livsmedel. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet är redan beaktat i samhällsbyggnadsnämndens förslag till budget.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Ärendet är redan beaktat i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till budget.  
______________________ 
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KS § 348 
§ 484 405/2004 
 
BUDGETBEREDNING: Ventilation på stadshuset 
 
Arbetsutskottet beslutade 2006-11-21 AU § 587 att överlämna frågan om 
ventilation på stadshuset till budgetberedningen för 2008 års budget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Eventuell investering i stadshuset bör ingå i kommunstyrelsens förslag till 
investeringsbudget. Eftersom kommunstyrelsen inte beaktat detta i 2008 års 
budget, kommer inga pengar att avsättas för detta ändamål. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Eventuell investering i stadshuset bör ingå 
i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. Eftersom 
kommunstyrelsen inte beaktat detta i 2008 års budget, kommer inga pengar att 
avsättas för detta ändamål. 
______________________ 
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KS § 349 
§ 485 99/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Ansökan om finansiering till Leader-område 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-11 KS § 278 att Åmåls kommun avser 
delta i Leader-projektet. Hänsyn till detta skall tas i arbete med 2008 års 
budget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 346 000 kronor avsätts för Leader i 2008 års 
budget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (m) att Åmåls kommun inte 
skall delta i Leader-projektet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, dels 
budgetberedningens förslag, dels Ulf Hanståls (m) yrkande. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att 346 000 
kronor avsätts för Leader i 2008 års budget. 
______________________ 
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KS § 350 
§ 486 220/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till föreningen Kvinnojouren FRIDA 
 
Skrivelse från Föreningen Kvinnojouren FRIDA behandlas. Skrivelsen inkom 
till kanslienheten 2007-06-13. 
 
Föreningen ansöker om stöd till sina fasta kostnader på 80 000 kronor under 
2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års budget avsätta 80 000 kronor för 
bidrag till föreningen kvinnojouren FRIDA. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års 
budget avsätta 80 000 kronor för bidrag till föreningen kvinnojouren FRIDA. 
______________________ 
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KS § 351 
§ 487 218/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Hela människan/RIA 
 
Skrivelse från Hela människan/RIA, daterad 2007-06-14, behandlas. 
 
Hela människan/RIA i Åmål framför ett stort tack för anslaget för 2007 och 
anhåller om 425 000 kronor för 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års budget avsätta 425 000 kronor för 
bidrag till föreningen Hela människan/RIA i Åmål. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års 
budget avsätta 425 000 kronor för bidrag till föreningen Hela människan/RIA 
i Åmål. 
______________________ 
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KS § 352 
§ 488 155/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals 
framtida bestånd 
 
Skrivelse från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida fortbestånd, daterad 
207-04-16, behandlas. 
 
Stiftelsen ansöker om 379 500 kronor i bidrag för 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års budget avsätta 380 000 kronor för 
bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida fortbestånd. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att i 2008 års 
budget avsätta 380 000 kronor för bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals 
framtida bestånd. 
______________________ 
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KS § 353 
§ 490 329/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Sponsring av Dalsland Kanotmaraton 
 
Skrivelse från föreningen Dalslands Turism, som inkom till kanslienheten 
2007-09-17, behandlas. 
 
Föreningen erbjuder Åmåls kommun att sponsra Dalslands Kanotmaraton 
med 50 000 kronor.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslut om sponsring fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Beslut om sponsring fattas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
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KS § 354 
§ 491 324/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Bokdagar i Dalsland 
 
Skrivelse från Dalslands litteraturförening, daterad 2008-08-28, behandlas. 
 
Föreningen ansöker om bidrag till Bokdagar i Dalsland. Ansökan uppgår till 
19 600 kronor, samt extra högtalaranläggning för cirka 7 000 kronor.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. 20 000 kronor avsatta i 2008 års budget för Bokdagar omdisponeras 
från ansvar 2, verksamhet 1024 till kulturnämnden.  

2. Beslut om finansiering av bidrag till Bokdagar 2008 fattas av 
kulturnämnden.  

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: 

1. 20 000 kronor avsatta i 2008 års budget för Bokdagar omdisponeras 
från ansvar 2, verksamhet 1024 till kulturnämnden.  

2. Beslut om finansiering av bidrag till Bokdagar 2008 fattas av 
kulturnämnden.  

______________________ 
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KS § 355 
§ 492  
 
BUDGETBEREDNING: Finansiering av Ung företagsamhet 
 
Finansiering av projektet Ung företagsamhet diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. 20 000 kronor avsätts i 2008 års budget för Ung företagsamhet 
2. 20 000 kronor omdisponeras från ansvar 2, verksamhet 1024 till 

ansvar 2, verksamhet 211 för detta ändamål 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: 

1. 20 000 kronor avsätts i 2008 års budget för Ung företagsamhet 
2. 20 000 kronor omdisponeras från ansvar 2, verksamhet 1024 till 

ansvar 2, verksamhet 211 för detta ändamål 
 
______________________ 
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KS § 356 
§ 494 
 
BUDGETBEREDNING: Föreningsbidrag 2008 
 
Diskussion förs kring föreningsbidrag 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta anslag till föreningsbidrag i ansvar 2, 
verksamhet 1024 i 2008 års budget enligt nedanstående tabell: 
 
Förening  Anslag (i kr) 
 
Driftsbidragsgarantier 100 000 
samlingslokaler   
KFI  13 000 
Taxi Åmål  108 000 
West Sweden  66 000 
Via Lappia  10 000 
Värmländska kreditgarantiföreningen 50 000 
Åmåls pensionärsförening 3 000 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (m) att bidrag till Taxi Åmål 
kronor utgår. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, dels 
budgetberedningens förslag, dels Ulf Hanståls (m) yrkande. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 
anslag till föreningsbidrag i ansvar 2, verksamhet 1024 i 2008 års budget 
enligt nedanstående tabell: 
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Forts KS § 356 
 
Förening  Anslag (i kr) 
 
Driftsbidragsgarantier 100 000 
samlingslokaler   
KFI  13 000 
Taxi Åmål  108 000 
West Sweden  66 000 
Via Lappia  10 000 
Värmländska kreditgarantiföreningen 50 000 
Åmåls pensionärsförening 3 000 
______________________ 
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KS § 357 
§ 497  
 
BUDGETBEREDNING: Finansiering av Automotive Sweden 
 
Finansiering av projektet Automotive Sweden diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. 25 000 kronor avsätts i 2008 års budget för Automotive Sweden 
2. 25 000 kronor överförs från ansvar 2, verksamhet 1024 till ansvar 211, 

verksamhet 211 för detta ändamål 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag:  

1. 25 000 kronor avsätts i 2008 års budget för Automotive Sweden 
2. 25 000 kronor överförs från ansvar 2, verksamhet 1024 till ansvar 211, 

verksamhet 211 för detta ändamål 
______________________ 
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KS § 358 
§ 532 267/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Projekt om kvinnors företagande i Värmland-
Dalsland 
 
Arbetsutskottet beslutade 2007-09-18, AU § 450 att ”Åmåls kommun avser 
delta i projektet om kvinnors företagande i Värmland-Dalsland med 25 000 
kronor. Projektet pågår under 2008, 2009 och 2010. Beslut om finansiering 
tas av budgetberedningen.” 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kostnaden tas från ansvar 211, verksamhet 211 i 2008 års budget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kostnaden tas från ansvar 211, 
verksamhet 211 i 2008 års budget. 
______________________ 
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KS § 359 
§ 499  
 
BUDGETBEREDNING: Satsning på lärarlyftet 
 
Barn- och utbildningsnämnden har äskat 400 000 kronor för lärarlyftet. 
Lärarlyftet är riktat mot anställda inom grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen, det vill säga inom tre olika nämnders förvaltningar. 
Därför bör pengar till lärarlyftet avsättas på ett centralt konto. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
400 000 kronor avsätts för lärarlyftet under POU, ansvar 21, verksamhet 0514 
i 2008 års budget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: 400 000 kronor avsätts för lärarlyftet 
under POU, ansvar 21, verksamhet 0514 i 2008 års budget. 
______________________ 
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KS § 360 
§ 528 
 
BUDGETBEREDNING: Borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter 
AB för 2008 
 
Diskussion förs kring utstående lån med kommunal borgen inom Åmåls 
kommunfastigheter AB samt de risker som finns förknippade med det 
kommunala borgensåtagandet.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära 1 100 000 kronor i 
borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter AB. Avgiften är beräknad som 
0,25 procent av det utnyttjade borgensbeloppet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål att borgensavgiften från Åmåls 
Kommunfastigheter  ökas med 25 000 kronor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, dels 
budgetberedningens förslag, dels Ulf Hanståls (m) yrkande. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen 
fattat beslut i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att begära 1 100 000 kronor i borgensavgift från Åmåls 
kommunfastigheter AB. Avgiften är beräknad som 0,25 procent av det 
utnyttjade borgensbeloppet. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
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KS § 361 
§ 489 322/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Kostnader för kommunrevision 2008 
 
Skrivelse från kommunrevisionen, daterad 2007-09-11, behandlas. 
 
Kommunrevisionen äskar om 764 000 kronor för år 2008, med hänvisning till 
den antagna revisionsstrategin för Åmåls kommun. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunrevisionen 
handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunrevisionen handläggs direkt vid kommunfullmäktiges 
möte. 
______________________ 
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KS § 362 
§ 525  
 
BUDGETBEREDNING: Kommunfullmäktiges verksamhet 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunfullmäktiges verksamhet handläggs direkt vid 
kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
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KS § 363 
§ 526  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunfullmäktige för oförutsedda 
utgifter 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktige 
för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att frågan 
om anslag till kommunfullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt 
vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-11-19 26 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 364 
§ 527  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda 
utgifter 
 
Diskussion förs kring anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 150 000 
kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta 150 000 kronor till kommunstyrelsen för 
oförutsedda utgifter. 
______________________ 
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KS § 365 
§ 533  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till näringslivs- och arbetsmarknads-
åtgärder 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen avsätter 1 894 000 kronor till näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder i sitt förslag till driftsbudget 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar att 947 000 kronor tas från konto 102 näringsliv- 
och arbetsmarknadsåtgärder och tillförs kontot lokala arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Ulf Hanstål (m) yrkar att kontot näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder 
stryks. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, nämligen 
budgetberedningens förslag, Gustav Wennbergs (s) yrkande och Ulf Hanståls 
(m) yrkande. 
 
Mötet godkänner följande propositionsordning: Budgetberedningens förslag 
är huvudförslag. Först ställs Gustav Wennbergs (s) yrkande och Ulf Hanståls 
(m) yrkande mot varandra. Vinnaren ställs mot budgetberedningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gustav Wennbergs (s) och Ulf Hanståls 
(m) yrkanden och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med 
Gustav Wennbergs (s) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Gustav 
Wennbergs (s) yrkande och budgetberedningens förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen avsätter 1 894 000 
kronor till näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder i sitt förslag till 
driftsbudget 2008. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgitta 
Johansson reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
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KS § 366 
§ 516 384/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Taxor och avgifter inom kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2007-08-30, KN § 50 behandlas. 
 
Kulturnämnden lade följande förslag till taxa 2008: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxa inom kulturnämndens verksamhetsområde: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att för 2008 godkänna följande taxa inom 
kulturnämndens verksamhetsområde: 

1. Terminsavgifter för kulturskolan 
______________________ 
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KS § 367 
§ 515 339-342/2007 
AU § 550 382/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Taxor och avgifter inom samhällsbygg-
nadsnämnden 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-17, SBN §§ 79-82 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lade följande förslag till taxor 2008: 

1. Taxa för uthyrning av båtplatser 
2. Renhållningtaxa 
3. VA-taxa 
4. Slambehandlingstaxa 

 
Budgetberedningens beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas inkomma med förslag till övriga taxor 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Övriga nämnder uppmanas inkomma med förslag till taxor inom sina 
respektive verksamhetsområden. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

1. Taxa för uthyrning av båtplatser 
2. Renhållningtaxa 
3. VA-taxa 
4. Slambehandlingstaxa 

 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas även taxa för torghandelsplatser, som 
arbetsutskottet behandlade 2007-11-06, § 550.  
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Forts KS § 367 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för 2008 godkänna 
följande taxor inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

1. Taxa för uthyrning av båtplatser 
2. Renhållningtaxa 
3. VA-taxa 
4. Slambehandlingstaxa 
5. Torghandelsplatser 

______________________ 
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KS § 368 
AU § 548 393/2007 
 
Taxor/avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2008 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden daterat, 2007-10-17 
BUN § 155, behandlas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lade följande förslag på oförändrade taxor 
under år 2008 och tills vidare avseende barnomsorgsavgifter för: 

6. Enskild barnomsorg 
7. Förskola (kommunal regi) 
8. Familjedaghem 
9. Fritidshem 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrade 
taxor under år 2008 och tills vidare avseende barnomsorgsavgifter för:  

1. Enskild barnomsorg 
2. Förskola (kommunal regi) 
3. Familjedaghem 
4. Fritidshem 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att besluta om oförändrade taxor under år 2008 och tills vidare 
avseende barnomsorgsavgifter för:  

1. Enskild barnomsorg 
2. Förskola (kommunal regi) 
3. Familjedaghem 
4. Fritidshem 

______________________ 
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KS § 369  403/2007 
AU § 549 404/2007 
  
Taxor/avgifter inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2008  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-10-25, BMN § 
130  

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-10-25, BMN § 
127.  

 
Plan- och bygglovstaxans grundbelopp är för närvarnade 26. Bygg- och 
miljönämnden föreslår oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxan år 
2008.  
 
Bygg- och miljönämnden föreslår att nuvarande grundbelopp för följande 
taxor på 610 kronor/timme ändras till 640 kronor/timme från den 1 januari 
2008: 

1. Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
3. Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 
5. Uppdragsverksamhet 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta: 

1. Oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxa år 2008 
2. Grundbelopp för följande taxor på 640 kronor/timme från den 1 

januari 2008: 
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
• Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
• Tillsyn inom strålskyddslagens område 
• Uppdragsverksamhet 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att anta: 

1. Oförändrat grundbelopp för plan- och bygglovstaxa år 2008 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2007-11-19 33 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Forts KS § 369 
 
2. Grundbelopp för följande taxor på 640 kronor/timme från den 1 

januari 2008: 
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Prövning och kontroll inom djurskyddslagens område 
• Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
• Tillsyn inom strålskyddslagens område 
• Uppdragsverksamhet 

______________________ 
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KS § 370 405/2007 
AU § 551 406/2007 
 407/2007 
  
Taxor/avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2008 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 114 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 115 

3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-10-25, VON 
§§ 116 behandlas. 

 
Vård- och omsorgsnämndens föreslår följande avgift och taxor för 
hemtjänst/hemsjukvård för 2008: 

1. Avgift för hemtjänst 0-360 kr/tim. (Ingår i maxtaxan) 
2. Max avgift för hemtjänst/hemsjukvård vilken för innevarande år är 

1.612 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid årsskiftet.  
3. Förbehållsbeloppet är år 2007 för person över 61 år 4.345 kr/mån och 

för makar 7.280 kr/mån. Följer nationell norm och räknas upp vid 
årsskiftet. För personer under 61 år är förbehållsbeloppet 10 % högre 
än för personer över 61 år.  

4. Avgift för hemsjukvård: 35 kr/besök, dock högsta avgift 350 kr/mån 
(ingår i maxtaxan) 

 
Vård- och omsorgsnämnden förslår en oförändrad avgift för postens sociala 
service som ingår i maxtaxan för 2008. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår följande taxor för ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008: 

1. Permanenta serveringstillstånd 
2. Tillfälliga serveringstillstånd 
3. Tillsynsavgift 
4. Övriga avgifter 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 
hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, avgift för postens sociala service och 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för 2008.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
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Forts KS § 370 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta att anta hemtjänstavgift och hemsjukvårdsavgift, avgift för postens 
sociala service och taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen för 2008.  
______________________ 
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KS § 371 
§ 529 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Förslag till driftsbudget 2008 
 
Budgetberedningen beslutade 2007-10-16, AU § 517 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till driftsbudget för 2008. Förslaget 
inkluderade inkomst- och utgiftsposter och baseras på en oförändrad 
kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) deltog inte i beslutet. 
 
Vid budgetberedningens möte tas diskussionen upp på nytt och Michael 
Karlsson (s) yrkar:  
”Skapar ett nytt konto under kommunstyrelsen: 
”Lokal arbetsmarknadsåtgärder” 
947 000 kronor – tas från konto 102 näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder 
250 000 kronor – tas från barn- och utbildningsnämnden: skolvärdinna 
400 000 kronor – tas från årets resultat 
 
Samtidigt vill vi tillföra detta konto överskottet på arbetsgivaravgiftssänkning 
för ungdomar 18-24 år.” 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att budgetberedningens tidigare beslut från 2007-10-
16 kvarstår. 
 
Birgitta Johansson (s) yrkar bifall till Michael Karlssons (s) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att två yrkanden finns, dels Kurt Svenssons (c) och 
dels Michels Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att budgetberedningen har beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Budgetberedningen står fast vid sitt tidigare beslut från 2007-10-16, AU § 
517: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2008. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Härmed faller 2007-10-16, AU § 517 för vidare behandling. 
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Forts KS § 371 
 
Michael Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s) lämnar följande reservation 
mot beslutet: 
”Från Socialdemokraterna reserverar vi oss mot majoritetens budgetförslag, 
till förmån för vårt eget budgetförslag.” 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulf Hanstål (m): 
”Budgetyrkanden i 2008 års budget för Åmåls kommun 
  
Våra förslag att ge budgetberedningen en mer representativ sammansättning 
och därmed ökad kompetens har avvisats av majoriteten. Insyn i 
budgetberedningens fakta och beslut har som tidigare först i ett sent skede 
blivit möjlig för moderaterna. En viss förbättring har trots allt skett efter flera 
års påpekande om att kommunstyrelsens partier självklart skall ha insyn i det 
pågående arbetet med budget. 
 
Liksom tidigare år bedömer budgetberedningen kostnadsutvecklingen 
optimistiskt eller överoptimistiskt. En ursäkt kan vara att man inte följt den 
senaste utvecklingen. Även i andra avseenden är budgetberedningens förslag 
svagt. T.ex. förväntas barn- och utbildningsnämnden 2008 uppfylla samma 
sparbeting som man misslyckats med 2006 och 2007. Det förefaller ologiskt 
att sparbetingen för gymnasiet och vuxenutbildningen försvinner när 
verksamheten förs över till nya nämnder trots att förhållandena är likartade 
med barn- och utbildningsnämnden. 
 
I september redovisade SCB inflationstakten till 2,2 % med en stigande trend, 
D.v.s. en försiktig prognos för 2008 kan vara 2,3 %. 
 
Saknade verksamhetsplaner innebär att det inte går att bedöma hur anslagen 
kommer att användas och vilka resultat som kan förväntas.  
 
Den 18 november, dagen för kommunstyrelsens behandling får vi information 
om förändrade intäkter beroende på avvikande befolkningstal, 
arbetsgivaravgifter för ungdomar och skatteunderlag. Netto 2,5 mkr i ökade 
intäkter. Vårt budgetförslag tar hänsyn till detta. 
 
Med hänsyn till ovanstående och övrigt som vi framför i bilaga yrkar vi 
följande justeringar av budgetberednings förslag: 
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Forts KS § 371 
 
Minskade kostnader och ökade intäkter: 

• Anslag till Samordningsförbundet Norra Dalsland  +345.000:- 
• Anslag näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder  +1.894.000:- 
• Borgensavgift från ÅKAB  +25.000:- 
• Bidrag till Taxi utgår  +108.000:- 
• Inget deltagande i Leaderprojektet  +364.000:- 
• Ökade intäkter enligt meddelande 20071118  + 2.500.000:- 

 
Summa minskade kostnader kr. 5.286.000:- 
 
Ökade kostnader och minskade intäkter: 

• Inflationstakt 2,3% i stället för 1,8%  -1.400.000:- 
• Sparbeting inom barn- och utbildningsnämnden  -1.471.000:- 
Resultatet av årets sparkrav 1.471.000:- är i stället den siste september ett förväntat 
underskott på samma belopp. 
• Fältassistenttjänst inrättas med placering på verksamheten 

fritidsgårdar   -500.000:- 
• Avsättning till förtida inlösen av pensionsskuld  -2.000.000:- 

Summa ökade kostnader kr. 5.371.000:- 
 
Resultatförändring 
Minskade kostnader och ökade intäkter  +5.286.000:- 
 
Ökade kostnader och minskade intäkter -5.371.000:- 
 
Nettoeffekten av förändrade kostnader och intäkter blir -85.000:-. Årets 
resultat förändras till +564.000:-. 
 
Skulle vi också reservera för årets befarade underskott uppstår en brist på 
1.686.000:-. 
 
Sammanfattning av yrkanden: 
 
Driftbudgeten 

• Prisstegringar beräknas till 2,3% i stället för 1,8% + 1.400.000:- 
• Sparbeting i barn- och utbildningsnämnden kvarstår  
 men budgeteras ej + 1.471.000:- 
• Anslag till Samordningsförbundet Norra Dalsland utgår +345.000:- 
• Tjänst som fältassistent (-er) inrättas  -500.000:- 
• Anslag till näringslivsåtgärder minskas +1.894.000:- 
• Borgensavgift från ÅKAB ökas +25.000:- 
• Bidrag till Taxi utgår +108.000:- 
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Forts KS § 371 
 

• Inget deltagande i Leaderprojektet +364.000:- 
• Avsättning till förtida inlösen av pensionsskuld -2.000.000:- 
• Marknadsföring gymnasienämnden budgeteras i gymnasienämnden.” 

 

 
Gustav Wennberg (s) lämnar följande yrkande: 
”Yrkande från S och MP 
 
Vi föreslår att Åmåls kommunfullmäktige beslutar enligt våra yrkanden: 
 
Skapar ett nytt konto under kommunstyrelsen: 
”Lokala arbetsmarknadsåtgärder” 

• 947 000 kronor – tas från konto 102 (näringsliv och arbetsmarknads-
åtgärder) 

• 250 000 kronor – tas från barn- och utbildningsnämnden: skolvärdinna 
/skolvärd 

• 803 000 kronor – tas från årets resultat 
 
En satsning på ökad sysselsättningsgrad för vårdanställda inom Åmåls 
kommun. 1,3 miljoner – tas från årets resultat. 
 
Vi vill även tillföra mer medel för att klara efterfrågan på försörjningsstöd. 
1,0 miljoner – tas från årets resultat” 
 
Kurt Svensson (c) yrkar:  
”Yrkande från C, Fp och Kd 
 
Dock vill vi att dessa medel fördelas enligt följande: 

• att vård och omsorgsnämnden tillförs 600 tkr för LSS-boende 
• att vård och omsorgsnämnden tillförs 400 tkr för försörjningsstöd 
• att barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 milj kr för förstärkning av 

grundskolan 
• att personal- och organisationsutskottet tillförs 300 tkr till personal-

befrämjande åtgärder 
• att medel för skolvärdinna på 250 tkr stryks 
• att resurs till högstadiets elever tillförs samhällsbyggnadsnämnden 

med 125 tkr 
• att resterande medel 1,024 tkr bokförs som överskott” 

 
Christer Törnell yrkar bifall till Kurt Svensson (c) yrkande. 
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Forts KS § 371 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, nämligen 
budgetberedningens förslag, Ulf Hanståls (m) yrkande, Gustav Wennbergs (s) 
yrkande och Kurt Svensson (c) yrkande. 
 
Mötet godkänner följande propositionsordning: Budgetberedningens förslag 
är huvudförslag. Först ställs Gustav Wennbergs (s) yrkande och Ulf Hanståls 
(m) yrkande mot varandra. Vinnaren ställs mot Kurt Svenssons (c) yrkande. 
Vinnaren i den propositionen ställs mot budgetberedningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Gustav Wennbergs (s) och Ulf Hanståls 
(m) yrkanden och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med 
Gustav Wennbergs (s) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Gustav 
Wennbergs (s) yrkande och Kurt Svenssons (c) yrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet med Kurt Svenssons (c) yrkande. 
Sedan ställer ordföranden proposition på budgetberedningens förslag och Kurt 
Svenssons (c) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i 
enlighet med Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2008. 
 
Dock vill vi att dessa medel fördelas enligt följande: 

• att vård och omsorgsnämnden tillförs 600 tkr för LSS-boende 
• att vård och omsorgsnämnden tillförs 400 tkr för försörjningsstöd 
• att barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 milj kr för förstärkning av 

grundskolan 
• att personal- och organisationsutskottet tillförs 300 tkr till personal-

befrämjande åtgärder 
• att medel för skolvärdinna på 250 tkr stryks 
• att resurs till högstadiets elever tillförs samhällsbyggnadsnämnden 

med 125 tkr 
• att resterande medel 1,024 tkr bokförs som överskott. 

 
Beslutet inkluderar inkomst- och utgiftsposter och baseras på en oförändrad 
kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Ulf Hanstål (m) reserverar sig mot beslutet, till förmån till sitt eget förslag. 
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Forts KS § 371 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgitta 
Johansson reserverar sig mot beslutet, till förmån för Gustav Wennbergs (s) 
förslag. 
______________________ 
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KS § 372 
§ 518 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Förslag till investeringsbudget 2008 
 
Diskussion förs kring investeringsbudget 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2008: 
 

1. Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2008 till respektive 
nämnd för investeringar: 

 
Kommunstyrelsen 4 000 
Kulturnämnden 372 
Barn- och utbildningsnämnden 1 400 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 000 
Vård- och omsorgsnämnden 1 000  
Gymnasienämnden 3 000 

 
2. Dessutom avsätts 8 950 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för 

taxefinansierade investeringar. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 31 722 000 
kronor. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att investeringsbudgeten på vård- och 
omsorgsnämnden tillförs ytterligare 200 000 kronor för LSS-boende. 
 
Christer Törnell yrkar bifall till Kurt Svensson (c) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att utöver budgetberedningens förslag finns ett 
tilläggsyrkande från Kurt Svensson (c). Ordföranden ställer proposition på 
budgetberedningens förslag och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut 
i enlighet med detta. Ordföranden ställer sedan proposition på Kurt Svenssons 
(c) tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i 
enlighet med detta. 
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Forts KS § 372 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2008: 
 

1. Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2008 till respektive 
nämnd för investeringar: 

 
Kommunstyrelsen 4 000 
Kulturnämnden 372 
Barn- och utbildningsnämnden 1 400 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 000 
Vård- och omsorgsnämnden 1 000  
Gymnasienämnden 3 000 

 
2. Dessutom avsätts 8 950 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för 

taxefinansierade investeringar. 
 
3. Investeringsbudgeten på vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 000 

kronor för LSS-boende. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 31 922 000 
kronor. 
______________________ 
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KS § 373 
§ 530  
 
BUDGETBEREDNING: Anslagsbindningsnivå 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2008 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet 
innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att binda 2008 års anslag till nämnderna på 
driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet innebär att 
nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________ 
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KS § 374 
§ 531 118/2007 
 
BUDGETBEREDNING: Ekonomisk flerårsplan 2008-2010 
 
Resultatprognos och finansieringsprognos för 2009 och 2010 diskuteras. 
 
Budgetberedningens beslut 
 
Under början av 2008 skall en presidiekonferens hållas för att diskutera de 
ekonomiska förutsättningarna för 2009 och 2010.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos och 
finansieringsprognos för 2009 och 2010. Tillsammans med driftsbudget och 
investeringsbudget för 2008 utgör dessa kommunens ekonomiska flerårsplan 
för 2008-2010. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Christer Törnell (kd) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsen förslår kommun-
fullmäktige att anta resultatprognos och finansieringsprognos för 2009 och 
2010. Tillsammans med driftsbudget och investeringsbudget för 2008 utgör 
dessa kommunens ekonomiska flerårsplan för 2008-2010. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgitta 
Johansson (s) deltar inte beslutet. 
______________________ 
 


