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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13.30-15.15 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande förutom § 380 

Kjell Lindstedt (s), i st f Gustav Wennberg (s), ordförande § 380 
Kjell Kaså (c)  
Anne Sörqvist (c) 
Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) 
Thomas Olson (fp) i st f Ulla-Britt Johansson (c) 
Christer Törnell (kd)  
Cecilia Gustafsson (s) i st f Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s) 
Birgitta Johansson (s) 
Ulf Hanstål (m) i st f Håkan Sandberg (m) 
 

Övriga deltagande Kanslisekreterare Anna-Stina Larsson, sekreterare  
Kommunchef Susanne Korduner 
Personalchef Jeanette Lämmel  
Ekonomichef Roy Björck  
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson 
 
 

Utses att justera Stellan Andersson 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, 2007-12-07 klockan 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 375-396 

Anna-Stina Larsson  

Ordförande 
  

Kurt Svensson                                Kjell Lindstedt 

Justerande 
 

Stellan Andersson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2007-12-04 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift Anna-Stina Larsson …………………………………………………….  
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KS § 375 
AU § 569 99/2007 
 
Ansökan om bildande av Leaderområde i Dalsland och Årjäng 
 
Följande två skrivelser behandlas: 

1. Utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och Årjäng, som 
inkom till kanslienheten 2007-11-22 

2. Förslag till stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng, som 
inkom till kanslienheten 2007-11-22 

3. Minnesanteckningar, som inkom till kanslienheten 2007-11-27 
 
Visionen med Leaderområdet Dalsland och Årjäng är att genom olika 
samverkansprojekt bidra till ökad sysselsättning och företagande för de 
boende i området och därmed skapa en ökad livskvalitet på landsbygden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng 
2. Åmåls kommun antar utvecklingsstrategin för Leaderområde Dalsland 

och Årjäng 
3. Åmåls kommun antar stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
4. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner i 

Dalsland samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng 
2. Åmåls kommun antar utvecklingsstrategin för Leaderområde Dalsland 

och Årjäng 
3. Åmåls kommun antar stadgar för Leaderområde Dalsland och Årjäng 
4. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner i 

Dalsland samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet. 
______________________ 
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KS § 376 
AU § 570 432/2007 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2008 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2008, daterad 2007-11-05, 
behandlas. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Några smärre justeringar ska göras i dokumentet, som reviderat överlämnas 
till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunchef Susanne Korduner påpekar att översta stycket på sida fem 
”Arbetet med förbättring…” bör strykas, eftersom denna information redan 
finns nämnt i stycke fyra på samma sida ”Under 2008 skall…”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att stryka första stycket på sida fem.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2008.  
______________________ 
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KS § 377 
AU § 571 448/2007 
 
Taxor för räddningstjänsten 2008 och framåt 
 
Förslag till taxor för räddningstjänsten, som inkom till kanslienheten 2007-11-
20, behandlas.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 
räddningstjänsten. Taxorna gäller från och med 2008-01-01 och tills vidare.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 
räddningstjänsten. Taxorna gäller från och med 2008-01-01 och tills vidare.  
______________________ 
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KS § 378 
AU § 572 460/2007 
 
Tippningsavgifter för Östby miljöstation 2008 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2007-11-19, SBN § 107, 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lade förslag till tippningsavgifter vid Östby 
miljöstation för 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tippningsavgifter för 
Östby miljöstation under 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tippningsavgifter för 
Östby miljöstation under 2008. 
______________________ 
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KS § 379 
AU § 573 302/2007 
 
Försäljning av mark, del av Åmåls-Nygård 1:1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Roy W Hanssen, daterad 2007-08-30 
2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-11-22 
3. Förslag till köpeavtal, daterat 2007-11-22 

 
Roy W Hanssen önskar köpa cirka 2 000 m2 av fastigheten Åmåls Nygård 1:1 
för att bygga en industrihall för lager och uthyrning av kontor- och 
industrilokaler. 
 
Planeringsingenjören föreslår att framställan tillmötesgås i enlighet med 
köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten 
Åmåls Nygård 1:1 till Roy W Hanssen i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten 
Åmåls Nygård 1:1 till Roy W Hanssen i enlighet med köpeavtalet. 
______________________ 
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KS § 380 
AU § 574 365/2007 
 
Arvoden under 2008, 2009 och 2010 – arvodesberedningens 
slutbetänkande 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Arvodesberedningens slutbetänkande, daterat 2007-10-12 
2. Skrivelser från Anne Sörqvist (c), daterade 2007-10-08 och 2007-11-

26 
3. Skrivelser från Håkan Sandberg (m), daterade 2007-10-05 och 2007-

11-09 
 
Arvodesberedningen föreslår att samtliga arvoden räknas upp enligt 
konsumentprisindex under 2008, 2009 och 2010. 
 
Vidare föreslår arvodesberedningen att kommunfullmäktige ger beredningen i 
uppdrag att inför kommande mandatperiod bereda: 

1. Vice ordförandes funktion och arbetsuppgifter 
2. Oppositionens villkor i kommunfullmäktige 
3. Arvoden inför kommande mandatperiod 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumenten till kommunfullmäktige.  
 
Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. Kjell Kaså (c) är ordförande under denna paragraf. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumenten till kommunfullmäktige.  
 
Kurt Svensson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kjell Lindstedt (s) är 
ordförande under denna paragraf. 
______________________ 
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KS § 381 
AU § 575  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från oktober 2007: 
 
Arbetslösheten var 5,1 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 3,0 % i 
Västra Götalands län och 3,3 % i hela landet.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 5,3 %, vilket kan jämföras med 3,7 % i Västra Götalands län och 
4,0 % i hela landet. 
 
Statistiken från vecka 47 visar att det i kommunen fanns 322 stycken 
arbetslösa personer och 165 personer med aktivitetsstöd. Antalet arbetslösa 
ungdomar är 41 , varav 6 är långtidsarbetslösa. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 382 
AU § 576 437/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - oktoberrapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-11-21, behandlas. 
 
I prognosen för oktober månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 
budgetunderskott på 1,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 0,5 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 0,6 
miljoner kronor. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på 1,8 miljoner kronor. Dessutom finns en preliminär 
kostnadsminskning på 0,7 miljoner kronor som inte finns med i prognosen. 
Detta beror på sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 18 och 24 år. 
Alltså återstår ett beräknat underskott på 1,1 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 383 
AU § 577 366/2007 
 
Förslag till tillväxtprogram för Kommunalförbundet Fyrbodal 2008-2013 
- remiss 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Förslag till tillväxtprogram för Fyrbodals kommunalförbund 
behandlas. Programmet inkom till kanslienheten 2007-10-08. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner, daterad 2007-
11-22 

 
Förslaget till tillväxtprogram för Fyrbodals kommunalförbund anger att de 
övergripande målen god hälsa och långsiktig stabil tillväxt skall genomsyra 
allt arbete under perioden. Fokus och prioritering under perioden ligger på tre 
programområden, nämligen: 

• entreprenörskap och nyskapande 
• attraktivitet för boende och besökande 
• energi- och miljöteknik 

 
Förslaget har skickats ut på remiss till berörda för reflektioner och 
synpunkter. 
 
Kommunchefen skriver bland annat i sin tjänsteskrivelse ambitionen att 
minska antalet prioriterade programområden är helt rätt och att det varit lite 
otydligt under föregående period. Förslaget med en gemensam budget för 
medfinansiering av Fyrbodalssatsningar måste diskuteras ytterligare och det 
behövs en bred politisk förankring. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med kommunchefens förslag. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med kommunchefens förslag. 
______________________ 
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KS § 384 
AU § 578 73/2007 
 
Samarbete mellan Vänerkommuner avseende Vänerns vattenreglering 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Karlstads och Kristinehamns kommuner, daterad 2007-
11-16 

2. Samverkansavtal kring frågor som berör Vänerns vattenreglering, som 
inkom till kanslienheten 2007-11-19 

 
Kommunen erbjuds ingå samverkan med övriga Vänerkommuner kring 
Vänerns vattenreglering. Målsättningen är att genom kunskapsuppbyggnad 
utmejsla kommungruppens gemensamma intressen och finna de optimala 
metoderna för att implementera dessa i kommande processer och beslut. 
 
Kommunen erlägger 5 000 kronor per år för administrativa kostnader till den 
kommun som har kansliansvar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Åmåls kommun antar Samverkansavtalet för Vänerns vattenreglering 
2. Kostnaden på 5 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens 

oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokollsutdrag från 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts möte 2007-12-03, SBNs AU § 73.  
 
Bygg- och miljönämnden har utsett Sven Martinsson (c) att representera 
Åmåls kommun i ledningsgruppen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
har utsett tekniske chefen att vara Åmåls kommuns representant i 
arbetsgruppen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Åmåls kommun antar Samverkansavtalet för Vänerns vattenreglering 
2. Kostnaden på 5 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens 

oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512 
3. Utse Sven Martinsson som representant i ledningsgruppen och 

tekniske chefen som representant av arbetsgruppen. 
______________________ 
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KS § 385 375/2007 
AU § 579 179/2007 
 
Yttrande till Kommunalförbundet Fyrbodal angående 
infrastrukturutredningar 
 
Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-11-23, 
hanteras. 
 
Kommunen har fått infrastrukturutredningar på remiss från 
näringsdepartementet angående hamnstrategi, strategiska godsnoder, 
strategiska nät av kombiterminaler och framtidens flygplatser.  
 
Planeringsingenjören ger i sin skrivelse förslag till yttrande att lämna till 
Kommunalförbundet Fyrbodal. Kommunalförbundet lämnar i sin tur ett 
yttrande till näringsdepartementet. Planeringsingenjören skriver bland annat 
att de mindre hamnarna och kombiterminalerna utgör viktiga uppsamlings- 
och leveranspunkter till de större noderna och att det är av stor vikt att 
fortsätta att utveckla även de små kombiterminalerna om vi skall erhålla 
regionförstoring och behålla ett livskraftigt näringsliv även på de mindre 
orterna.  
 
Karlstads flygplats liksom Trollhättans flygplats är av stor vikt för norra 
Dalsland. Det är av stor vikt att ett eventuellt ändrat huvudmannaskap på 
flygplatser inte innebär så stora ekonomiska ägaråtagande hos kommuner och 
regioner så att en framtida drift äventyras.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun lämnar planeringsingenjörens skrivelse som yttrande till 
Kommunalförbundet Fyrbodal. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun lämnar planeringsingenjörens skrivelse som yttrande till 
Kommunalförbundet Fyrbodal. 
______________________ 
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KS §  386 
AU § 580 196/2007 
 
Trafikförsörjningsplan för Västtrafik 2008-2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Preliminär trafikförsörjningsplan 2008/2009, som inkom till 
kanslienheten 2007-11-05 

2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-11-23 
 
Västtrafik har remitterat sin preliminära trafikförsörjningsplan för 2008 och 
2009 till kommunen. 
 
Planeringsingenjören föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande: 

• ”Översynen av tågtrafiken på hela sträckan Göteborg-Tvåstad-
Karlstad måste intensifieras och de förbättrade trafikeringsmöjligheter 
som finns bör tillvaratas. Att medel i budget saknas för att starta 
förändrad trafik 2008/2009 begränsar inte möjligheten till 
framtagandet och presentation av ett färdigt koncept. 

• Trafiken på Värmlandstrafiken linje 800 måste återgå till att åter 
trafikera Åmåls centrum då huvuddelen av resenärerna i dag har fått 
förlängd resväg då de bor norr om centrum. Den matningstrafik som är 
genomförd är anpassad till Reginatågen mot Karlstad och inte linje 
800. Västtrafik bör därför omgående arbeta för att snarast försöka få 
tillstånd en ändring på linje 800 sträckning.” 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun lämnar yttrande till Västtrafik i enlighet med 
planeringsingenjörens förslag. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun lämnar yttrande till Västtrafik i enlighet med 
planeringsingenjörens förslag. 
______________________ 
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KS § 387 
AU § 590 142/2007 
 
Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund - 
remiss 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till handlingsprogram för Norra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund, daterat 2007-11-09 

2. Skrivelse från räddningschef Anders Olsson, daterad 2007-11-26 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund har remitterat förslag till 
handlingsprogram till kommunen för yttrande. 
 
Räddningschefen föreslår att kommunen lämnar följande förslag: ” Åmåls 
kommun och dess räddningstjänst har inget att erinra sig mot inlämnat förslag 
till handlingsprogram för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund”. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun och dess räddningstjänst har inget att erinra sig mot inlämnat 
förslag till handlingsprogram för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun och dess räddningstjänst har inget att erinra sig mot inlämnat 
förslag till handlingsprogram för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. 
______________________ 
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KS § 388 
AU § 584 133/2007 
 
Deltagande i projektet Ecoex West Swedish Environmental Export 2008-
2010 
 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2007-11-01, behandlas. 
 
Kommunalförbundet Fyrbodal undrar vilka kommuner som vill delta i 
projektet Ecoex West Swedish Environmental Export under 2008 till 2010. 
Syftet med projektet är att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska 
miljöföretag. 
 
De kommuner som vill delta ska gemensamt finansiera 210 594 kronor under 
2008 och kostnaden kommer att öka något under 2009 och 2010. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun inte ska delta i projektet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun inte ska delta i projektet. 
______________________ 
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KS § 389 
POU § 115  400/2007 
 
Organisationsförändring för kulturhuset, kulturskolan och ungdoms-
huset 
 
Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2007-06-05 § 54 
gjort en avstämning av förvaltningsorganisationen i relation till den nya 
nämndorganisationen. Utskottet beslöt att uppdra åt en arbetsgrupp bestående 
av personalchef Jeanette Lämmel, tf förvaltningschef Svante Melander och 
förvaltningschef Tommy Jingfors att utreda och inkomma med förslag när det 
gäller kulturhuset, kulturskolan och ungdomshuset.  
 
Vid personal- och organisationsutskottets sammanträde 2007-10-03 § 98 
redovisades ett internt arbetsmaterial i ärendet från arbetsgruppen. Utskottet 
beslöt att uppdra åt gruppen att arbeta vidare och återkomma med ett förslag i 
ärendet. Förslaget skulle dessförinnan ha samverkats med berörda arbetstagar-
organisationer. 
 
Arbetsgruppen har i skrivelse 2007-09-27 redogjort för sitt förslag i ärendet. 
Förslaget är en anpassning av förvaltningsorganisationen till den vid 
föregående årsskifte nybildade kulturnämnden och innebär bl a följande: 
 
- En ny kulturchef (1.0) utses med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar 

för kulturhuset och kulturskolan. Kulturchefen är dessutom ansvarig för 
samordning och utveckling av arbetet i ”kulturlandskapet Åmål”, där olika 
aktörer inom kulturområdet samarbetar.  

- Ungdomshuset tillförs kulturnämnden fr o m 2008-01-01. 
- En kultursamordnare (1.0) rekryteras fr o m 2008-01-01. Kultursam-

ordnaren arbetar på kulturhuset ca 50% och med övrig kulturverksamhet i 
hela kommunen ca 50%, där fokus ligger på kulturarbete för barn och 
unga samt arbete med olika kulturevenemang.  

- De tre ansvarsenheterna kulturhuset, kulturskolan och ungdomshuset 
tillhör en förvaltning.  

 
Personalchefen redogör för ärendet samt meddelar att arbetsgruppen överlåter 
till personal- och organisationsutskottet att ge förslag om förvaltningstill-
hörighet. MBL § 11-förhandling har ägt rum i ärendet 2007-10-18. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller arbetsgruppens förslag i ärendet enligt skrivelse 
2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall vara samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Organisationsförändringen träder i kraft 2008-01-01. En utvärdering  
skall ske i ärendet senast i december 2008 och omfatta bl a om förvaltnings-
tillhörigheten tillvaratar verksamhetens mål, syfte och behov på bästa sätt. 
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Forts KS § 389 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) föreslår att personal- och organisationsutskottets förslag 
behandlas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige bifaller arbetsgruppens 
förslag i ärendet enligt skrivelse 2007-09-27. Förvaltningstillhörighet skall 
vara samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisationsförändringen träder i kraft 
2008-01-01. En utvärdering  
skall ske i ärendet senast i december 2008 och omfatta bl a om förvaltnings-
tillhörigheten tillvaratar verksamhetens mål, syfte och behov på bästa sätt. 
______________________ 
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KS § 390 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-11-13, förköpsärende, Åmål Tösse Prästgård 1:1, Tösse med Tydje 
2007-11-13, förköpsärende, Åmål Amnebyn 1:22 och 1:24, Tösse med Tydje 
2007-11-13, förköpsärende, Åmål Tösse Prästgård 1:5, Tösse med Tydje 
2007-11-13, förköpsärende, Åmål Gustavsberg 1:15, Tösse med Tydje 
2007-11-22, förköpsärende, Åmål Tydjebyn 1:4, Tösse med Tydje 
2007-11-22, förköpsärende, Åmål Herkules 8 – Läroverksgatan 7, Sirius 5 – 
Läroverksgatan 10, Castro 7 – Läroverksgatan 8, Castro 4 – Läroverksgatan 6, 
Kullen 11 – Rösgatan 27, Sadlen 13 – Torvaldsgatan 14A och B, Draken 3 – 
Lunnegatan 6A och B, Hamnviken 17 – Kyrkogatan 9/Lunnegatan 5, Örnen 2 
– Kungsgatan 5, Örnen 3 – Kungsgatan 3/Lunnegatan 11, Banken 1 – 
Kungsgatan 4/Lunnegatan 13, Cedern 9 – Kungsgatan 22 och 24/Norra 
Långgatan 11, 13 och 15 och Hagen 4 – Åsgatan 1 , Åmål 
2007-11-22, förköpsärende, Åmål Knarrbyn 1:35 Fröskog-Edsleskog 
2007-11-22, förköpsärende, Åmål 6:1, Högåsvägen 1, Åmål 
2007-11-26, förköpsärende, Åmål Tollebol 1:2, Åmål 
2007-11-26, förköpsärende, Åmål Åmål 3:11, Norströmsgatan 24, Åmål 
2007-11-28, förköpsärende, Åmål Åmåls Nygård 1:83, Åmål 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-11-26 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 391 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2007-11-20 och 2007-
11-27 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2007-11-07 
behandlas. 
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Forts KS § 391 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2007-10-31 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 392  
 
Tertialrapport per september 2007 för Västtrafik AB 
 
Tertialrapport per september 2007 för Västtrafik, daterad 2007-11-05, 
behandlas. 
 
Rapporten anger ett prognostiserat underskott på 2 032 miljoner kronor i årets 
resultat för Västtrafik. För Åmåls kommuns del prognostiseras dock ingen 
avvikelse från anslagen budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 393  
 
Angående synskadade och personlig service 
 
 
Skrivelse från SRF Åmål, daterad 2007-11-09, behandlas. 
 
SRF framhåller vikten av en god personlig service för synskadade. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen ska sändas till vård- och omsorgsnämnden för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 
KS § 394  
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande rapporter och skrivelser behandlas: 
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Forts KS § 394 
 

1. ”Hur klarar kommuner och landstingen återväxten?” – rapport från 
Sveriges kommuner och landsting, som inkom till kanslienheten 2007-
11-13 

2. ”Styr med resursfördelningen!” – skrift från Sveriges kommuner och 
landsting, som inkom till kanslienheten 2007-11-09 

3. ”Den kommunala revisionens förtroende” – skrift från Sveriges 
kommuner och landsting, som inkom till kanslienheten 2007-11-28 

4. Riksdagens årsbok 2007/2008, som inkom till kanslienheten 2007-11-
29 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 395  
 
Tackskrivelse 
 
Tackskrivelse från Bengtsfors kommun, genom kommunstyrelsens ordförande 
Per Jonsson och kommunchef Solveig Andersson, behandlas. 
 
 
KS § 396 
 
Tack vid årets slut 
 
Kurt Svensson (c) tackar alla ledamöter i kommunstyrelsen och tjänstemän 
för arbetet under det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.  
 
Michael Karlsson (s) tackar också för det gångna året.  
______________________ 
 


