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Plats och Tid Stadshuset                          13.30-16.00 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande §§1-22, till klockan 15.45 

Kjell Kaså (c) 
Anne Sörqvist (c) 
Thomas Fridlund (c) 
Torbjörn Åberg (c) i st f Ulla-Britt Johansson (c) 
Christer Törnell (kd)  
Gustav Wennberg (s), ordförande §§ 23-33 
Birgit Karlsson (mp) i st f Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s) 
Birgitta Johansson (s) 
Ulf Hanstål (m) 
Inga Engström (s) i st för Kurt Svensson (c) från och med § 23, klockan 15.45
 

Övriga deltagande Barbro Gustafsson, ersättare 
Thomas Olson, ersättare 
Cecilia Gustafson, ersättare 
Inga Engström, ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner 
Personalchef Jeanette Lämmel  
Ekonomichef Roy Björck  
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson 
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
 

Utses att justera Michael Karlsson 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset, 2008-01-17  klockan 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 1-33 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson §§1-22                      Gustav Wennberg §§ 23-33 

Justerande 
 

Michael Karlsson 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  
Sammanträdesdatum 2008-01-15 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Anna-Stina Larsson……………………………………………………. 
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KS § 1 
AU § 591 436/2007  
 
Gemensamt servicekontor 
 
Ordföranden hälsade utvecklingschef Jan-Erik Lundin välkommen till mötet. 
 
Arbetsutskottet hade 2007-11-27, AU § 582, behandlat ärendet om 
samarbete/samlokalisering av ett gemensamt servicekontor. Länsstyrelsen 
hade tillskrivit kommunen och efterhört kommunens intresse att medverka i 
försöksverksamheten. Försöksverksamheten grundade sig på direktivet 
Myndighetssamverkan vid lokala servicekontor (2007:68) och bl a uppdraget 
att utreda former för samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner, 
där målet var förbättrad tillgänglighet till offentlig service i hela landet. 
Målet är att minst en kommun per län skall anmäla intresse att delta i försöket. 
 
Utvecklingschefen hade meddelat länsstyrelsen att kommunen var intresserad 
att delta i denna verksamhet, som innebar en samlokalisering av 
Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Åmåls 
kommun. 
 
Diskuterade arbetsutskottet lämpliga funktioner och verksamheter att 
samlokalisera med övriga. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt kommunchefen att tillsammans med utvecklings- 
chef Jan-Erik Lundin undersöka lämpliga kommunala verksamheter och 
funktioner som kan samlokaliseras med övriga myndigheter samt inkomma 
med förslag till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till en försöksverksamhet 
om samlokalisering tillsammans med övriga myndigheter enligt förslag och 
under förutsättning av rimliga ekonomiska förutsättningar. 
______________________ 
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Forts KS § 1 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 
2008-01-04. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till en försöksverksamhet om 
samlokalisering tillsammans med övriga myndigheter enligt förslag och under 
förutsättning av rimliga ekonomiska förutsättningar. 
______________________  
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KS § 2 
AU § 592 
 
Redovisning av det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
med följande statistik från november 2007: 
 
Arbetslösheten var 5,2 % i Åmåls kommun, vilket kan jämföras med 2,9 % i 
Västra Götalands län och 3,2 % i hela landet.  
 
I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år i Åmåls kommun var andelen 
arbetslösa 4,7 %, vilket kan jämföras med 3,5 % i Västra Götalands län och 
3,7 % i hela landet. 
 
Statistiken från vecka 49 visar att det i kommunen fanns 361 stycken 
arbetslösa personer och 126 personer med aktivitetsstöd. Antalet arbetslösa 
ungdomar är 69, 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 § 3 
AU § 593 471/2007 
 
Detaljplan för kvarteret Illern, familjecentralen Åmål 
 
Föredrogs skrivelse från bygg- och miljökontoret av den 29 november 2007 
angående detaljplan för kvarteret Illern 10, familjecentralen Åmål. 
 
Planavdelningen hade på uppdrag av bygg- och miljönämnden utarbetat 
förslag till detaljplan, och planområdet är beläget utmed Nybrogatan mellan 
Södra Långgatan och Skolgatan. Syftet med den nya detaljplanen är att kunna 
medge tillbyggnad av familjecentralen.  
 
Hanteringen skedde enligt rutinerna för enkelt planförfarande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga erinringar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen har inga erinringar mot förslaget. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______________________  
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KS § 4 
AU § 594 439/2007 
 
Promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting (Ds 
2007:42) - remiss 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Finansdepartementets remiss PM Minoritetsåterremiss i kommuner  
    och landsting, daterad 2007-10-31 
2.  Skrivelse från kommunutredare Ida Rådman, daterad 2007-11-22 
 
Finansdepartementet hade remitterat promemorian Minoritetsåterremiss 
i kommuner och landsting till kommunen för yttrande. 
 
Enligt kommunutredarens yttrande innehöll promemorian små förändringar 
i kommunallagen angående hur ärenden i kommunfullmäktige får bord- 
läggas och återremitteras. 
 
5 kap 36 § kommunallagen föreslås få följande lydelse: 
”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om 
ärendet tidigare bordlagts eller återremitteras på begäran av en minoritet. För 
bordläggning eller återremiss i fråga omval krävs enkel majoritet. 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som 
begärt återremittering.” 
 
Kommunutredaren föreslår att kommunen i sitt yttrande inte har några 
invändningar mot förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
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KS § 5 
AU § 595 390/2007 
 
Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72) – remiss 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Finansdepartementets remiss Kommunal kompetens i utveckling  
    (SOU 2007:72, daterad 2007-10-10 
2.  Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner och kommunutredare Ida  
     Rådman, daterad 2007-11-14. 
 
Finansdepartementet hade översänt betänkandet Kommunal kompetens i 
utveckling till kommunen för yttrande och avsåg utredningen den kommunala 
kompetensen och kommunal samverkan. Utredningen kan delas in i sex olika 
områden: 
1. Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna 
2. Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de s.k. ”smålagarna” 
3. Kommunal finansiering av statlig verksamhet, i fråga om infrastruktur 
   och högskoleverksamhet 
4. Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler 
5. Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program 
6. Kommunal samverkan 
 
Kommunchefen och kommunutredaren föreslår i sitt yttrande att kommunen 
inte har några invändningar mot föreslagen kommunal samverkan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med kommunchefens och 
kommunutredarens förslag, att Åmåls kommun har inga invändningar mot 
föreslagen kommunal samverkan.  
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) att kommunstyrelsen 
yttrar sig i enlighet med förslag från kommunchefen och kommunutredaren. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Kurt Svenssons (c) yrkande. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen fattat beslut i enlighet 
med Kurt Svenssons (c) yrkande. 
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Forts KS § 5 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från kommunchefen och 
kommunutredaren 
______________________  
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KS § 6 
AU § 596 418/2004 
 
Motion – sommaraktiviteter för barn och ungdom 
 
Följande dokument behandlas: 

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

2. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2007-08-22, BUN, § 
122 

3. Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2007-11-22, VON, § 127 
 
Motionärerna vill att följande att-satser utreds: 
- Att undersöka behovet av omsorg för de barn som idag ej har fritidsplats 
  från skolavslutningen fram till skolans början 
- Att undersöka möjligheterna till att ge elever som gått ut barn- och fritids- 
   programmet i Åmål ett tillfälle att praktisera sitt yrkesval bland dessa 
   sommarlovsbarn 
- Att undersöka möjligheterna om dessa sommarveckor kan del- eller hel- 
  finansieras med bidrag från till ex Brottsförebyggande Rådet m fl. 
-  Att utreda vilken nämnd som bör ha huvudansvaret vid ett eventuellt  
    genomförande av motionen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-22, BUN § 122, 
lämna följande yttrande: 
”En samordning mellan förvaltningarna, samhällsbyggnad, vård- och omsorg, 
arbetslivsenheten, behandlingsgruppen och barn- och utbildning krävs för att 
uppnå målen i föreliggande motion. Huvudansvaret för samordningen bör 
ligga på vård- och omsorgsförvaltningen/behandlingsgruppen.” 
 
I sin tjänsteskrivelse konstaterar Birgitta Nilsson från Resurscentrum  att det 
tidigare bedrivits sommarfritids på Derrrenäs, men att verksamheten lades ner 
på grund av minskande elevantal och att det inte finns någon större efter-
frågan på lovfritids. Lägerverksamhet finns för barn i missbrukarfamiljer och 
den verksamheten drivs i vård- och omsorgsförvaltningens regi. 
 
Motionen hade behandlats vid kommunstyrelsen sammanträde 2007-10-09, 
KS § 298, varit denna remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. 
 
Föredrogs vård- och omsorgsnämndens yttrande i ärendet, 2007-11-22, 
VON § 127, enligt vilket yttrande nämnden föreslog att motionen avvisas 
då intentionen i den inte faller inom vård- och omsorgsnämndens ansvars- 
och kompetensområde. 
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Forts KS § 6 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande tillsammans med 
yttrande från Birgitta Nilsson, Resurscentrum. 
_____________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (s) bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enlig arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande tillsammans med 
yttrande från Birgitta Nilsson, Resurscentrum. 
______________________  
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KS § 7 
§ 597 354/2007 
 
Förslag till utökning av naturreservatet Bräcke Ängar  
 
1. Länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet Bräcke Ängar 
    - remiss daterad 2007-09-26 
2. Bygg- och miljönämndens protokoll 2007-11-29, BMN § 152, och 
miljöchefens tjänsteskrivelse 2007-11-28. 
 
Länsstyrelsen hade upprättat förslag till beslut med föreskrifter och 
avgränsning samt förslag till ny skötselplan för naturreservatet Bräcke ängar i 
Åmåls kommun. Förslaget innebär bl a att reservatet utökas med 
kringliggande lövrika skogar och utvecklingsmarker samt att en ny 
skötselplan kommer att fastställas. 
 
Kanslienheten hade remitterat förslaget till bygg och miljönämnden och 
föredrogs nämndens yttrande, 2007-11-29, § 152, enligt vilket yttrande 
nämnden beslutat överlämna miljöchefens skrivelse som svar på remissen. 
 
Miljöchefen skriver i sitt yttrande: ”Miljökontoret anser att utökningen av 
naturreservatet med de nya lövrika skogsområdena kompletterar och 
förstärker det nuvarande reservatets naturvärden och status. Bräcke Ängar är 
ett av de mest frekventerade naturreservaten i kommunen. De ”nya” 
områdenas naturvärden och utvecklingsmöjligheter motiverar att 
naturreservatet utökas. Länsstyrelsens förslag överensstämmer också väl med 
kommunens översiktsplan. Miljökontoret har inga erinringar avseende 
länsstyrelsens förslag till beslut.” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna bygg- och miljönämndens yttrande 
med miljöchefens tjänsteskrivelse, till länsstyrelsen, såsom Åmåls kommuns 
yttrande i ärendet. 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar överlämna bygg- och miljönämndens yttrande med 
miljöchefens tjänsteskrivelse, till länsstyrelsen, såsom Åmåls kommuns 
yttrande i ärendet. 
______________________  
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KS § 8 
AU § 606 449/2007 
 
Motion angående byggnation av seniorboende i Kvarteret Illern 
 
Motion från Håkan Sandberg (m), som inkom till kanslienheten 2007-11-21, 
behandlas. 
 
I motionen föreslås kommunstyrelsen med hjälp av facknämnderna föra en 
dialog med olika bostadsföretag om byggnation av seniorboende i kvarteret 
Illern. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att 
arbete redan pågår i frågan. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att 
arbete redan pågår i frågan. 
______________________  
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KS § 9 
AU § 607 441/2007 
 
Köp av byggnad på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16 
 
Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2007-12-13, 
behandlas. 
 
Åmåls kommun har fått en förfrågan angående förköp av byggnad på 
arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16. Tomten ligger i direkt 
anslutning till badplats och vid frilufts- och idrottsområde. På grund av 
regelverk för miljö och buller föreslår planeringsingenjören att Åmåls 
kommun köper byggnaden till den överenskomna köpeskillingen av 90 000 
kronor.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Åmåls kommun avser att utnyttja hembudsklausulen och köpa 
byggnad på arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16.  

 
2. Planeringsingenjören ges i uppdrag att inkomma med förslag till 

köpeavtal för byggnad på arrenderad mark på fastigheten Åmål 
Knarrbyn 1:16. Avtalet skall behandlas vid kommunstyrelsens möte i 
januari 2008. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Köpeavtal, som inkom till kanslienheten 2008-01-09, behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna köpeavtal till en kostnad på 90 000 kronor mellan Åmåls 
kommun och Hilding Esbjörnssons dödsbo gällande byggnad på 
arrenderad mark på fastigheten Åmål Knarrbyn 1:16. 

 
2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, Kurt 

Svensson. 
 

3. Den totala kostnaden på 91 350 kronor för lagfart och köp av 
fastigheten skall tas ur kommunens rörelsekapital. 

______________________  
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KS § 10 
AU § 608 489/2007 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - novemberrapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-12-12, behandlas. 
 
I prognosen för november månad avseende samtliga verksamheter redovisas 
ett budgetunderskott på 2,5 miljoner kronor, vilket är en försämring på 1,3 
miljoner kronor sedan föregående prognos. 
 
Finansförvaltningens prognostiserar ett nollresultat, vilket är en förbättring på 
600 000 kronor sedan föregående prognos. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2007 visar ett beräknat 
budgetunderskott på 2,5 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 11 
AU § 609 461/2007 
 
Ansökan om lönebidrag till Not Quite 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Not Quite, som inkom till kanslienheten 2007-11-27 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2007-12-13 

 
Föreningen Not Quite ansöker om tjugoprocentig finansiering av en ny 
lönebidragstjänst på heltid under 2008. 
 
Ekonomichefen skriver att den kommunala kostnaden kommer att uppgå till 
53 100 kronor och föreslår att föreningen beviljas lönebidragstjänsten från 
och med 2008-01-01. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreningen Not Quite beviljas ny lönebidragstjänst på heltid från och med 
2008-01-01. Den kommunala kostnaden på 53 100 kronor finansieras från det 
ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2008 års budget, verksamhet 
6101. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Föreningen Not Quite beviljas ny lönebidragstjänst på heltid från och med 
2008-01-01. Den kommunala kostnaden på 53 100 kronor finansieras från det 
ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar i 2008 års budget, verksamhet 
6101. 
______________________  
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KS § 12 
AU § 610 490/2007 
 
Attestpliktiga för år 2008  
 
Skrivelse från ekonomisekreterare Stina Jonason, som inkom till 
kanslienheten 2007-12-11, behandlas. 
 
Ekonomisekreteraren föreslår attestpliktiga och ersättare till dessa för 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen utser attestpliktiga och ersättare till dessa för 2008 i 
enlighet med ekonomisekreterarens förslag. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från ekonomisekreterare 
Stina Jonason, daterad 2008-01-05.  
 
Skrivelsen innebär att ett reviderat förslag till attestpliktiga och ersättare till 
dessa för 2008 lämnas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser attestpliktiga och ersättare till dessa för 2008 i 
enlighet med ekonomisekreterarens reviderade förslag. 
______________________  
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KS § 13 
AU § 611 487/2007 
 
Yttrande över övervakningskamera vid Ica kvantum 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterad 2007-12-07, 
behandlas. 
 
Länsstyrelsen har mottagit en ansökan om att sätta upp övervakningskamera 
vid Ica Kvantum. Länsstyrelsen ger Åmåls kommun möjlighet att yttra sig. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
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 KS § 14 
AU § 612 306/2007 
 
Disposition av bank- och plusgiromedel 
 
Skrivelse från ekonomichef Roy Björk, daterad 2007-12-17, behandlas. 
 
Ekonomichefen skriver i sin skrivelse att anställda på ekonomienheten 
behöver tillstånd att underteckna för disposition av kommunens bank- och 
plusgiromedel. På grund av personalförändringar i ekonomienheten föreslås 
att nya personer utses för underteckning från och med 2008-01-16. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Följande personer får underteckna för disposition av kommunens 
bank- och plusgiromedel från och med 2008-01-16: 

 
Roy Björck tillsammans med Stina Jonason 
Roy Björck tillsammans med Helene Andersson 
Roy Björck tillsammans med Carina Joghammar 
Roy Björck tillsammans med Annelie Wernlund  
Roy Björck tillsammans med Ingrid Lindell 
Roy Björck tillsammans med Birgitta Lundgren 
Roy Björck tillsammans med Fredrik Nilsson 
 
Stina Jonason tillsammans med Helene Andersson 
Stina Jonason tillsammans med Carina Joghammar 
Stina Jonason tillsammans med Annelie Wernlund 
Stina Jonason tillsammans med Ingrid Lindell 
Stina Jonason tillsammans med Birgitta Lundgren 
Stina Jonason tillsammans med Fredrik Nilsson 
 
Birgitta Lundgren tillsammans med Carina Joghammar 
Birgitta Lundgren tillsammans med Annelie Wernlund 
Birgitta Lundgren tillsammans med Ingrid Lindell 
Birgitta Lundgren tillsammans med Helene Andersson 
Birgitta Lundgren tillsammans med Fredrik Nilsson 
 
Carina Joghammar tillsammans med Annelie Wernlund 
Carina Joghammar tillsammans med Ingrid Lindell 
Carina Joghammar tillsammans med Helene Andersson 
Carina Joghammar tillsammans med Fredrik Nilsson 
 
Annelie Wernlund tillsammans med Ingrid Lindell 
Annelie Wernlund tillsammans med Helene Andersson 
Annelie Wernlund tillsammans med Fredrik Nilsson 
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Forts KS § 14 
 
Helene Andersson tillsammans med Ingrid Lindell 
Helene Andersson tillsammans med Fredrik Nilsson 
 
Ingrid Lindell tillsammans med Fredrik Nilsson 

 
2. Kommunstyrelsens beslut från 2007-09-11 § KS 289 upphävs i och 

med detta. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
______________________  
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KS § 15 
AU § 1 432/2007 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2008 
 
Förslag till verksamhetsplan för 2008, daterad 2007-11-27, behandlas. 
 
Kommunfullmäktige antog 2007-12-19 KF § 219 verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2008. Vid behandlingen hade en sida i dokumentet fallit 
bort och därför behandlas nu det kompletta dokumentet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2008. 
______________________  
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KS § 16 
AU § 2 99/2007 
 
Ansökan om bildande av Leaderområde i Dalsland och Årjäng 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-19 KF § 220 att ingå i Leaderområde 
Dalsland och Årjäng, under förutsättning att samtliga kommuner i Dalsland 
samt Årjängs kommun ingår i Leaderområdet. 
 
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. 
 
Ordföranden meddelar att Färgelanda kommun har valt att stå utanför 
samarbetet, men att detta inte kommer att påverka kostnaderna för övriga 
kommuner. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 
  

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng trots 
att Färgelanda kommun har valt att inte delta 

2. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
3. Stadgar och utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och 

Årjäng kommer att behandlas senare 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Åmåls kommun skall ingå i Leaderområde Dalsland och Årjäng trots 
att Färgelanda kommun har valt att inte delta 

2. Som kontaktperson utses Kjell Kaså (c) 
3. Stadgar och utvecklingsstrategi för Leaderområde Dalsland och 

Årjäng kommer att behandlas senare 
______________________  
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KS § 17 
AU § 3 243/2007 
 
Remiss – Bildande av naturreservatet Orsberget  
 
Följande tre dokument behandlas: 

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

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

 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Orsberget bildas i Åmåls kommun. 
Syftet är bland annat att bevara ängsgranskogen, lövrika branter och att öka 
andelen döda träd.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att områdets naturvärden motiverar ett skydd i 
form av naturreservat. Länsstyrelsens förslag överrensstämmer också väl med 
kommunens översiktsplan. Bygg- och miljönämnden har därför inga 
erinringar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ett brev har skickats till Länsstyrelsen från ett tiotal boende i området, som 
vill att Länsstyrelsen tillsammans med Åmåls kommun anordnar ett 
informationsmöte i frågan. Länsstyrelsens svar är att ett sådant möte skall 
ordnas, men att det kan dröja ett par veckor. 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-11 KS § 289 att avvakta med att svara 
på Länsstyrelsens remiss tills att informationsmötet har hållits, samt att vid 
slutligt beslut om remissvar är kommunstyrelsen beredningsorgan och beslut 
fattas av kommunfullmäktige. Informationsmöte nu har hållits.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande yttrande: 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från Länsstyrelsen angående 
remissvar. Skrivelsen inkom till kanslienheten 2008-01-09. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att lämna följande yttrande: Åmåls kommun har inga 
invändningar mot förslaget. 
______________________  
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KS § 18 
AU § 4 1/2008 
 
Kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar 2008 
 
Skrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2008-01-02, behandlas. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2007-01-06, KS § 30 beslut om det kommunala 
bidraget till lönebidragsanställningar under 2007. Bidraget var 51 550 kronor 
per helår/heltidstjänst, vilket motsvarar 20 procent av lönekostnaden. Staten 
svarade för resterande 80 procent. 
 
Ekonomichefen förslår kommunstyrelsen att det kommunala bidraget för 
lönebidragsanställningar blir uppräknat med 3 procent under 2008, vilket 
innebär ett bidrag om 53 100 kronor.  Detta motsvarar 20 procent av en 
månadslön på 16 400 kronor eller 22 125 kronor inklusive sociala avgifter. 
Detta är baserat på en bidragsnivå på 20 procent av utgående lön inklusive 
sociala avgifter och ryms inom 2008 års budget. 
 
Vidare skriver ekonomichefen att under 2007 har bidrag utbetalts till 49,5 
heltidstjänster fördelade på 34 olika organisationer och föreningar. Detta är en 
ökning med 4,5 tjänster jämfört med 2006. I budgeten för 2008 finns utrymme 
för ökning av antalet lönebidragsanställningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommuns andel för lönebidragsanställningar per helår/heltidstjänst 
uppgår till 53 100 kronor under 2008. Detta är baserat på en bidragsnivå på 20 
procent av utgående lön inklusive sociala avgifter. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Åmåls kommuns andel för lönebidragsanställningar per helår/heltidstjänst 
uppgår till 53 100 kronor under 2008. Detta är baserat på en bidragsnivå på 20 
procent av utgående lön inklusive sociala avgifter. 
______________________  
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KS § 19 
AU § 5 385/2007 
 
Eventuellt bildande av friskola i Edsleskog 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Föräldraföreningen Edsleskogs skola, daterad 2007-10-
15 

2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2007-12-12, 
BUN § 199 

 
Föräldraföreningen Edsleskogs skola vill närmare undersöka möjligheten till 
att bilda en friskola i Edsleskog. ”En ansökan till skolverket kan skickas in i 
mars -08 och tidigast kan friskolan starta fr o m höstterminen -09. Detta 
innebär att Åmåls kommun måste fortsätta driva skolan t o m med vår -09.  
 
Om kommunstyrelsen kan bekräfta sitt stöd för att starta en friskola i 
Edsleskog kan planeringen för detta påbörjas omedelbart.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-10-30 att remittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 
Åmåls kommun bedriver skolverksamhet i Edsleskogs skola läsåret 2008/09 
under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever ska 

gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, samt ska föräldrar förklara 
sig införstådda med att den kommunala skolan, t ex Fengersfors skola, 
kommer att dimensioneras med hänsyn tagen till denna ansökan om 
friskola. Detta kan då innebära att barn som senare vill flytta över till 
den kommunala grundskolan inte garanteras plats i Fengersfors skola 
utan kan anvisas plats i t ex Tösse skola eller Södra skolan. 

 
Kjell Kaså (c) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag, men med två ändringar:  
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Forts KS § 19 
 

1. Den första meningen i yttrandet ändras till ”Kommunstyrelsen 
kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt beslut om 
nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att:”. 

2. Dessutom läggs texten ”för de tre kommande läsåren” till under tredje 
punkten. 

 
Gustav Wennberg (s) yrkar att kommunen kvarstår vid det beslut som 
kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 angående nedläggning av 
grundskolor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Gustav Wennbergs (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att beslutet fattats i enlighet med Kjell Kasås (c) 
yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever för 

de tre kommande läsåren ska gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, 
samt ska föräldrar förklara sig införstådda med att den kommunala 
skolan, t ex Fengersfors skola, kommer att dimensioneras med hänsyn 
tagen till denna ansökan om friskola. Detta kan då innebära att barn 
som senare vill flytta över till den kommunala grundskolan inte 
garanteras plats i Fengersfors skola utan kan anvisas plats i t ex Tösse 
skola eller Södra skolan. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
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Forts KS § 19 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Gustav Wennberg (s) att kommunen 
kvarstår vid det beslut som kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 
angående nedläggning av grundskolor. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Gustav Wennbergs (s) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
dessa och konstaterar att beslutet fattats i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att ompröva sitt 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och bedriva skolverksamhet i 
Edsleskogs skola läsåret 2008/09 under förutsättning av att: 

• En korrekt ansökan om att bedriva friskola lämnats in till Skolverket i 
tid för att ta över verksamheten 2009 

 
• En marknadsundersökning genomförs och en namnlista, där minst 20 

barns vårdnadshavare förbinder sig att placera sina barn i ovan nämnd 
friskola, presenteras senast 1 mars 2008. Detta krav ställs pga att 
Skolverket kräver detta minimiantal barn för att bevilja ansökan 

 
• Skolverkets i regel tillämpade nivå på ett antal om minst 20 elever för 

de tre kommande läsåren ska gälla för att drift ska ske läsåret 2008/09, 
samt ska föräldrar förklara sig införstådda med att den kommunala 
skolan, t ex Fengersfors skola, kommer att dimensioneras med hänsyn 
tagen till denna ansökan om friskola. Detta kan då innebära att barn 
som senare vill flytta över till den kommunala grundskolan inte 
garanteras plats i Fengersfors skola utan kan anvisas plats i t ex Tösse 
skola eller Södra skolan. 

 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____________________  
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KS § 20 
AU § 6 495/2007 
 
Avtal om gemensamma insatser för folkhälsan i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland, 2007-
11-26  

2. Avtal om gemensamma insatser för folkhälsan i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Mellerud och Åmål, som inkom till kanslienheten 2007-
12-18 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland vill inför 2008 ingå nytt avtal med 
kommunen angående gemensamma folkhälsoinsatser via folkhälsoråden samt 
folkhälsosamordnartjänst. 
 
Avtalet bygger på fördelningsprincipen 50-50 där kommunen och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden går in med lika stora insatser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ingår avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland 
angående gemensamma folkhälsoinsatser. Avtalet gäller från och med 2008-
01-01 och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och 
kommunchef Susanne Korduner. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Åmåls kommun ingår avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland 
angående gemensamma folkhälsoinsatser. Avtalet gäller från och med 2008-
01-01 och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson och 
kommunchef Susanne Korduner. 
______________________  
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KS § 21 
AU § 7 414/2006 
 
Samordnad ledningsfunktion för räddningstjänsten i norra Dalsland 
 
Rådgivningsrapport från Öhrlings Pricewaterhousecoopers behandlas. 
Rapporten inkom till kanslienheten 2007-11-27. 
 
Öhrlings Pricewaterhousecoopers har fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en samordnad ledningsfunktion för räddningstjänsten i 
norra Dalsland. 
 
Utredarna bedömer att tidigare avtalsförslag om samverkan i huvudsak kan 
ligga som grund för samarbetet och rekommenderar kommunen att fatta ett 
principbeslut om gemensam ledningsorganisation med Bengtsfors. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med förslag till 
samverkansavtal mellan Bengtsfors och Åmåls kommuner avseende 
räddningstjänst. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under mars månad. 

 
2. Uppdrag ges till räddningschef Anders Olsson att utforma 

detaljorganisationen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget skall 
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott under mars månad. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun avser att bilda gemensam ledningsorganisation för 
räddningstjänst med Bengtsfors kommun, utifrån Öhrlings 
Pricewaterhousecoopers rådgivningsrapport.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Åmåls kommun avser att bilda gemensam ledningsorganisation för 
räddningstjänst med Bengtsfors kommun, utifrån Öhrlings 
Pricewaterhousecoopers rådgivningsrapport.  
______________________  
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KS § 22 
AU § 19 16/2008 
 
Arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa 
 
Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner och planeringsingenjör Olle 
Andersson, daterad 2008-01-09, behandlas. 
 
Arbetsutskottet gav 2008-01-08, AU § 15, kommunchefen i uppdrag att 
utreda möjliga sätt att minska ungdomsarbetslösheten.  
 
I skrivelsen föreslås en uppmuntran för att underlätta för ungdomar från Åmål 
att våga ta steget från arbetslöshet/arbetsmarknadsåtgärd till ett jobb. Denna 
åtgärd innebär att: 

• Arbetslösa ungdomar eller ungdomar i olika typer av 
arbetsmarknadsåtgärder (18 till och med 24 år) mantalsskrivna i 
Åmåls kommun som får anställning på ort inom 
arbetsmarknadsregionen erhåller ett resebidrag för resande i 
kollektivtrafiken. 

• Ersättningen utbetalas månadsvis efter uppvisande av arbetsgivarintyg, 
legitimation och månadskort för kollektivtrafik. 

• Ersättningen bör gälla under 2008, dock högst med 600 kronor i 
månaden och som längst under sex kalendermånader per person. 

 
Åtgärden föreslås finansieras med anslagna medel för arbetsmarknadsåtgärder 
i kommunstyrelsens budget för 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Uppdrag ges till kommunchefen att vidare utreda de nu aktuella 
arbetsmarknadsåtgärderna för arbetslösa. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Arbetslösa eller personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder (18 
till 65 år) som är inskrivna på arbetsförmedlingen och mantalsskrivna i 
Åmåls kommun, och som erhåller anställning på ort utanför Åmåls 
kommun kan ansöka om ett resebidrag för resande i kollektivtrafiken. 

 
2. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter ifyllande av 

ansökningsblankett och uppvisande av intyg, legitimation, samt kvitto 
för månadskort i kollektivtrafiken. 
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Forts KS § 22 
 
3. Ersättningen gäller under 2008, för 75 procent av kostnaden för 

månadskort för kollektivt resande, dock högst 750 kronor och som 
längst under sex kalendermånader per person. 

 
4. Åtgärden finansieras med anslagna medel för arbetsmarknadsåtgärder 

i kommunstyrelsens budget för 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Christer Törnell (kd) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning av 
olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och konsekvenser av införandet av 
dessa. 
 
Ulf Hanstål (m) yrkar i tillägg till arbetsutskottets förslag att ”motsvarande 
summa för vad kort inom kollektivtrafiken kostar betalas ut även för körning 
med egen bil, med motsvarande kontrollsystem”. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar bifall till Ulf Hanståls (m) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att tre förslag finns, dels arbetsutskottets förslag, dels 
Christer Törnells (kd) återremissyrkande och dels Ulf Hanståls (m) 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christer Törnells (kd) återremissyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. Efter det ställer ordföranden 
proposition på Ulf Hanståls (m) tilläggsyrkande och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.  
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Forts KS § 22 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Arbetslösa eller personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder (18 

till 65 år) som är inskrivna på arbetsförmedlingen och mantalsskrivna i 
Åmåls kommun, och som erhåller anställning på ort utanför Åmåls 
kommun kan ansöka om ett resebidrag för resande i kollektivtrafiken. 

 
2. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter ifyllande av 

ansökningsblankett och uppvisande av intyg, legitimation, samt kvitto 
för månadskort i kollektivtrafiken. 

 
3. Ersättningen gäller under 2008, för 75 procent av kostnaden för 

månadskort för kollektivt resande, dock högst 750 kronor och som 
längst under sex kalendermånader per person. 

 
4. Motsvarande summa för vad kort inom kollektivtrafiken kostar betalas 

ut även för körning med egen bil, med motsvarande kontrollsystem. 
 

5. Åtgärden finansieras med anslagna medel för arbetsmarknadsåtgärder 
i kommunstyrelsens budget för 2008. 

______________________  
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KS § 23 
POU § 127 442/2007 
 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2008 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-05-27 § 81-82 beslutat  
om arvodesreglemente för Åmåls kommun att gälla fr o m 2003-07-01.  
Enligt reglementet skall samtliga arvoden uppräknas vid årets början med 
konsumentprisindex (KPI) för juni månad föregående år och skall därefter 
gälla fast under kalenderåret. Uppräkningen för 2008 blir 1,85% (KPI juni 
2006 284,68; KPI juni 2007 289,95). 
 
Årsarvode   2007-01-01      2008-01-01 
KS:s ordförande   472.320 kr/år 481.058 kr/år 
KS:s vice ordförande  302.280 kr/år  307.872 kr/år 
 
Begränsat årsarvode  2007-01-01  2008-01-01 
Kommunfullmäktige, ordförande 12.000 kr/år 12.222 kr/år 
Kommunrevisionen, ordförande 12.000 kr/år 12.222 kr/år 
Kommunrevisionen, sekreterare 11.000 kr/år 11.204 kr/år 
Kommunrevisionen, övriga ledamöter 10.000 kr/år 10.185 kr/år 
Valnämnden, ordförande   0 kr/år    0 kr/år 
- valår   2.501 kr/år 2.547 kr/år 
Kommunstyrelsens AU, ledamöter  26.053 kr/år 26.535 kr/år 
(exkl ordförande och vice ordförande) 
Kommunstyrelsens POU, ordförande 12.504 kr/år 12.735 kr/år 
Barn- och utbildningsnämnden, ordf 25.000 kr/år 25.463 kr/år 
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordf 6.250  kr/år 6.366 kr/år 
Bygg- och miljönämnden, ordförande 20.841 kr/år 21.227 kr/år 
Bygg- och miljönämnden, vice ordf 5.212 kr/år 5.308 kr/år 
Gymnasienämnden, ordförande 12.500 kr/år 12.731 kr/år 
Gymnasienämnden, vice ordförande 3.125 kr/år 3.183 kr/år 
Kulturnämnden, ordförande 12.500 kr/år 12.731 kr/år 
Kulturnämnden, vice ordförande 3.125 kr/år 3.183 kr/år 
Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande 25.000 kr/år 25.463 kr/år 
Samhällsbyggnadsnämnden, vice ordf 6.250 kr/år 6.366 kr/år 
Vård- och omsorgsnämnden, ordförande 33.347 kr/år  33.964 kr/år 
Vård- och omsorgsnämnden, vice ordf 8.337 kr/år  8.491 kr/år 
 
Sammanträdesarvode  2007-01-01  2008-01-01 
Tjänstgörande ledamot  
- 1:a timmen  214 kr    218 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme       52 kr    53 kr 
- max per dag  526 kr    536 kr 
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Forts KS § 23 
 
Sammanträdesarvode  2007-01-01  2008-01-01 
Närvarande men inte tjänstgörande  
ersättare 
- 1:a timmen  107 kr    109 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme 26 kr    26,50 kr  
- max per dag  263 kr    268 kr 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2007-01-01  2008-01-01 
Maximerad ersättning per timme 202 kr/tim   206 kr/tim 
 
Ersättning till förtroendevalda med  
funktionshinder  2007-01-01  2008-01-01 
Maximerad ersättning per dag   208 kr/dag   212 kr/dag 
 
Ersättning till förtroendevalda för 
barntillsyn  2007-01-01  2008-01-01 
Maximerad ersättning per dag  208 kr/dag   212 kr/dag 
 
Ovanstående förslag till arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2008 är 
uppräknade i enlighet med arvodesberedningens förslag 2007-10-12. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till förtroendevalda 2008 enligt ovan.  
 
Paragrafen förklaras omgående justerad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Personal- och organisationsutskottets ordförande Torbjörn Åberg (c) meddelar 
att den föreslagna maximala ersättningen för förlorad arbetsförtjänst per 
timme är felaktig och bör ändras till 243 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till förtroendevalda 2008 enligt ovan, 
med förändring av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst till 243 kronor per 
timme.  
______________________  
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KS § 24 
POU § 128 443/2007 
 
Arvoden till funktionärer vid val och folkomröstningar 2008 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-28 § 34 beslutat att 
uppräkning av arvoden till funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 
2008 skall ske med konsumentprisindex enligt samma regler som gäller för 
arvoden till förtroendevalda för varje år under mandatperioden 2007-2010. 
Uppräkningen för 2008 blir 1,85% (KPI juni 2006 284,68; KPI juni 2007 
289,95). 
 
Arvode per val eller folkomröstning  2007-01-01      2008-01-01 
Ordförande   3.469 kr 3.533 kr  
Vice ordförande  3.128 kr 3.186 kr 
Medhjälpare  2.787 kr 2.839 kr 
Rösträknare     683 kr 696 kr 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till funktionärer vid val och 
folkomröstningar 2008. 
 
Paragrafen förklaras omgående justerad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till funktionärer vid val och 
folkomröstningar 2008. 
______________________  
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KS § 25 
POU § 129 444/2007 
 
Utökning av tid som överförmyndare 
 
Kommunchef Susanne Korduner har i skrivelse 2007-11-13 redogjort för 
rubricerade ärende samt föreslagit att tid som överförmyndare utökas från 
nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. Skrivelsen föredrages. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att tid som 
överförmyndare utökas från nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omgående justerad. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att tid som 
överförmyndare utökas från nuvarande 25% till 40% fr o m 2008-01-01. 
______________________  
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KS § 26 118/2007 
 
Granskning av ekonomisk flerårsplan 2008-2010 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-28, KF § 202 att anta ekonomisk 
flerårsplan för 2008-2010 och att en särskild granskning skall utföras under 
januari varefter flerårsplanen eventuellt skall omprövas. 
 
Ordföranden meddelar att ärendet kommer att behandlas på arbetsutskottets 
möte 2008-01-22, för att i februari månad behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 27  
 
Gällande ersättning för nämndemannaskap 
 
Rapport gällande nämndemannakårens sammansättning från Domstolsverket 
behandlas. Rapporten inkom till kanslienheten 2007-12-20. 
 
Diskussion förs kring nämndemännens ekonomiska villkor och hur detta 
påverkar nämndemannakårens sammansättning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med förslag till yttrande till 
domstolsverket angående nämndemännens ekonomiska villkor. 
______________________ 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-01-15 38 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 28 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2007-11-30, förköpsärende, Åmål Persbyn 1:21, Mo 
2007-11-30, förköpsärende, Åmål Äskekärr 1:15, Ånimskog 
2007-12-11, förköpsärende, Åmål Konvaljen 22, Åmål 
2007-12-11, förköpsärende, Åmål Gyltungebyn 2:1, Ånimskog 
2007-12-11, förköpsärende, Åmål Fagerhult 1:35, Åmål 
2007-12-19, förköpsärende, Åmål del av Åmåls Nygård 1:37, Åmål 
2007-12-19, förköpsärende, Åmål Höganäs 1:31, Åmål 
2007-12-19, förköpsärende, Åmål Höganäs 1:32, Åmål 
2008-01-03, förköpsärende, Åmål Fröskogs-Viken 1:24, Fröskogs-Edsleskog 
2008-01-04, förköpsärende, Åmål Tornet 16, Nolbygatan 1, Åmål 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2007-12-20 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-kommunens minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 29 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2007-12-11, 2007-12-
18, och 2008-01-08 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2007-12-05 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2007-11-28 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 30  
 
Budget för Västtrafik 2008 
 
Budget för Västtrafik för 2008 behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-01-02. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 31 456/2007 
 
Öppet brev från Studieförbundet vuxenskolan 
 
Öppet brev från Studieförbundet Vuxenskolan behandlas. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 2007-11-23. 
 
Studieförbundet utmanar Sveriges kommuner i arbetet för en hållbar 
utveckling. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 32  
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande rapporter behandlas: 

• SKL – Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2006. 
Dokumentet inkom till kanslienheten 2007-12-04. 

• Glesbygdsverket – Årsbok 2007. Sveriges gles- och landsbygd 2007. 
Dokumentet inkom till kanslienheten 2007-12-21. 

• Energimyndigheten – Energiläget 2007. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2007-12-03. 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-01-15 40 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 33  
 
Tackskrivelse 
 
Tackskrivelse från Håkan Sandberg (m) behandlas. 
______________________ 
 
 


