
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2008-02-12 1-33 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13.30-16.10 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande  

Kjell Kaså (c) 
Anne Sörqvist (c) 
Thomas Fridlund (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) 
Christer Törnell (kd)  
Gustav Wennberg (s) 
Kjell Lindstedt (s) i st f Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s) 
Birgit Karlsson (mp) i st f Birgitta Johansson (s) 
Ulf Hanstål (m) 
 

Övriga deltagande Thomas Olson, ersättare till klockan 15.45 
Barbro Gustafsson, ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner 
Personalchef Jeanette Lämmel  
Ekonomichef Roy Björck  
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson 
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson §§ 34, 52 
 

Utses att justera Kjell Kaså 
Justeringens  
plats och tid 2008-02-14, klockan 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 34-61 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Kjell Kaså 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  
Sammanträdesdatum 2008-02-12 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Anna-Stina Larsson……………………………………………………. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 2 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

 
Information om etanolprojekt 
 
Innan mötets början informerar ordföranden om det arbete som pågår i det så 
kallade etanolprojektet. 
 
Kommunstyrelsen tittade på den bildspelspresentation som har tagits fram i 
syfte att informera framtida investerare.
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KS § 34  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 6, 2008: 
 
Totalt antal arbetslösa    351 
Varav ungdomar 18-24 år    73 
 
Antal personer i aktivitetsstöd   148 
Varav ungdomar 18-24 år    34 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-6 2007  38 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-6 2008   65 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 35 
AU § 21 438/2007 
 
Revisionsrapport angående LSS-verksamhetens ekonomirutiner och 
internkontroll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från kommunrevisorerna, daterad 2007-11-15 
2. Protokollutdrag från vård- och omsorgsnämnden 20012-13, § 

VON137 
 
Öhrlings PricewaterHouseCoopers har på uppdrag av kommunrevisionen 
granskat ekonomirutiner och internkontroll inom LSS-verksamheten. 
Revisionen visar på goda områden och områden där förbättringspotential 
finns. 
 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten och vård- och omsorgsnämndens yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Revisionsrapporten och vård- och omsorgsnämndens yttrande överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
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KS § 36 
AU § 22 236/2007 
 
Medborgarförslag angående sanitär olägenhet  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Sven-Ove Bill och Ulf Lekberg, daterat 2007-
07-01 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-12-13, BMN § 
172 

3. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 2007-12-06  
 
Medborgarförslaget förespråkar avskjutning av fiskmåsar och vissa andra 
fågelarter i kommunen på grund av sanitära skäl och trivselskäl. 
 
Ärendet remitterades till bygg- och miljönämnden för yttrande och nämnden 
överlämnar skrivelse från miljöchefen som svar på kommunstyrelsens remiss. 
 
Miljöchefen meddelar att nämnden har avtal med en ”skyddsjägare” som vid 
klagomål kan skjuta av störande fåglar inom tätorten. Möjligheterna till 
avskjutning avgörs från fall till fall av jägaren. Dessutom har fastighetsägare 
möjlighet att själva hantera störande fåglar. Miljöchefen poängterar dock att 
avskjutning i den omfattning som efterlyses i medborgarförslaget knappast är 
möjlig eller ens önskvärd. Bygg- och miljönämnden har varken resurser eller 
befogenheter att vidta sådana åtgärder som efterlyses i medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförlaget: 
 
Kommunen konstaterar att fastighetsägare också har möjligheter att själva 
agera och vädjar till varje enskild fastighetsägare att ta sitt ansvar. Mer 
information om åtgärder finns på kommunens hemsida. Kommunen har även 
en skyddsjägare som kan agera utifrån säkerhetsaspekter och störning för 
allmänheten. Kommunen har dock enligt lag ingen möjlighet att agera utifrån 
sanitära skäl.  
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till miljöchefens yttrande. 
______________________  
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Forts KS § 36 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) i tillägg att bygg- och 
miljönämnden uppmanas att i fortsättningsvis ha frågan under uppsikt. 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med 
tilläggsyrkande från Kurt Svensson (c) och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med dessa. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
medborgarförlaget: 
 
Kommunen konstaterar att fastighetsägare också har möjligheter att själva 
agera och vädjar till varje enskild fastighetsägare att ta sitt ansvar. Mer 
information om åtgärder finns på kommunens hemsida. Kommunen har även 
en skyddsjägare som kan agera utifrån säkerhetsaspekter och störning för 
allmänheten. Kommunen har dock enligt lag ingen möjlighet att agera utifrån 
sanitära skäl.  
 
Bygg- och miljönämnden uppmanas att i fortsättningsvis ha frågan under 
uppsikt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till miljöchefens yttrande. 
______________________  
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KS § 37 
AU § 23 504/2007 
 
Förslag till program för att utveckla natur- och kulturturism i Västra 
Götalands län 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Förslag till program från Länsstyrelsen, daterad 2007-12-20 
2. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, daterad 2008-01-03 
3. Tjänsteskrivelse från turistchef Håkan Jarnryd, daterad 2008-01-02 

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och Västra Götalandsregionen arbetar 
tillsammans med ett program för att utveckla natur- och kulturturismen under 
de kommande åren. Åmåls kommun inbjuds att lämna synpunkter. 
 
Ärendet har remitterats till kulturchefen och turistchefen. 
 
Kulturchefen lämnar synpunkter på programmet när det gäller bland annat 
ungdomsperspektiv, profilering av olika kommuner och regionalt forum för 
kultur och turism. 
 
Turistchefen skriver bland annat synpunkter att förslaget inte i tillräcklig 
omfattning behandlar Vänern och entreprenörskap. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun väljer att yttra sig genom Dalsklandskommunernas 
kommunalförbund. Inkomna synpunkter från kulturchefen och turistchefen 
överlämnas som underlag till kommunalförbundet.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Åmåls kommun väljer att yttra sig genom Dalsklandskommunernas 
kommunalförbund. Inkomna synpunkter från kulturchefen och turistchefen 
överlämnas som underlag till kommunalförbundet.  
______________________  
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KS § 38 
AU § 24 61/2006 
 
Ekonomiskt bidrag till kommunalt partnerskap mellan Åmåls kommun 
och Manafwa i Uganda 
 
Skrivelse från Sala Ida, daterad 2007-12-19, behandlas. 
 
Sala Ida har beslutat att ge Åmåls kommun bidrag för ett projekt gällande 
kommunalt partnerskap mellan Åmåls och Manafwa kommuner. Projektets 
ram blir 427 000 kronor, varav 327 000 kronor utgör omkostnader och 
100 000 kronor arbetsinsatser. Slutredovisning av projektet skall ske senast i 
december 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________  
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KS § 39 
AU § 28 54/2008  
 
Tilläggsbudget för 2008 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från miljöchef Dan Gunnardo, daterad 2008-01-28 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2008-01-31 

 
Miljöchef Dan Gunnardo begär överföring av medel från bygg- och 
miljönämndens driftbudget för år 2007 till kommunikations- och 
informationsinsatser inom klimatområdet under 2008. Miljöchefen föreslår 
därför att 50 000 kronor av bygg- och miljönämndens överskott i driftbudget 
2007 förs över till 2008.  
 
Ekonomichefen skriver att det totala behovet i investeringsbudgeten uppgår 
till 10 416 000 kronor. Investeringsbudgeten för 2008 uppgår till 30 222 000 
kronor och behöver således tilläggsbudgeteras med 10 416 000 kronor 
avseende ej upparbetade medel från 2007 och tidigare år. Sammantaget 
uppgår härmed investeringsbudgeten för 2008 till totalt 40 638 000 kronor.  
 
Ekonomichefen föreslår att såvida kommunstyrelsen anser att motiven till 
begärda yrkanden om tilläggsbudgetering kan godtas, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 2008 års investeringsbudget tillföres 10 416 
000 kronor i tilläggsbudget.   
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomistrategen i uppdrag att utarbeta regler 
för tilläggsbudgetering.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Besluta i enlighet med ekonomichefens förslag att 2008 års 
investeringsbudget tillföres 10 416 000 kronor i tilläggsbudget  

• Godkänna begäran om överföring av överskottsmedel på 50 000 
kronor från bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2007 till 
kommunikations- och informationsinsatser inom klimatområdet under 
2008.  

______________________ 
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Forts KS § 39 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Besluta i enlighet med ekonomichefens förslag att 2008 års 
investeringsbudget tillföres 10 416 000 kronor i tilläggsbudget  

• Godkänna begäran om överföring av överskottsmedel på 50 000 
kronor från bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2007 till 
kommunikations- och informationsinsatser inom klimatområdet under 
2008.  

______________________  
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KS § 40 
AU § 29 118/2007 
 
Granskning av ekonomisk flerårsplan 2008-2010 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-01-17, 
behandlas.  
 
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. 
 
Ekonomistrategen skriver att flerårsplanen är baserad på antaganden om 
inflationstakt, löne- och befolkningsutveckling under 2009 och 2010. 
Ekonomistrategen ser ingen anledning till att revidera antaganden som rör 
inflation och löneutveckling. Däremot har det visat sig att befolknings-
minskningen blev större än beräknat under 2007 och därför ser 
ekonomistrategen anledning att vara mer försiktig i prognosen.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ekonomisk 
flerårsplan för 2008-2010 enligt ny prognos för år 2009 och 2010: 
 

Prognos Ny Prognos Prognos Ny Prognos
År 2009 År 2009 År 2010 År 2010

VERKSAMHETENS INTÄKTER 190 105 190 105 192 957 192 957
VERKSAMHETENS KOSTNADER -794 170 -794 170 -813 841 -813 841
REGLERINGSPOST 11 100 13 500 12 405 14 805
AVSKRIVNINGAR -23 832 -23 832 -23 832 -23 832
NETTOKOSTNAD -616 797 -614 397 -632 311 -629 911

SKATTEINTÄKTER 479 523 477 123 493 797 491 397
PROGNOSTISERAD SLUTAVRÄKNING 0 0 0 0
UTJÄMNINGSBIDRAG 128 583 128 583 129 960 129 960
UTJÄMNINGSBIDRAG, LSS 11 428 11 428 11 442 11 442
FINANSIELLA INTÄKTER 3 800 3 800 3 800 3 800
FINANSIELLA KOSTNADER -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

RESULTAT 4 037 4 037 4 188 4 188

ANTAGANDEN:
KPI 2,8% 2,8% 2,3% 2,8%
LÖNEUTVECKLING 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
TAXOR & AVGIFTER 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
BEFOLKNING 12 650 12 600 12 650 12 600

Effekt av justerade parametrar  
______________________ 
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Forts KS § 40 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ekonomisk 
flerårsplan för 2008-2010 enligt ny prognos för år 2009 och 2010: 
 

Prognos Ny Prognos Prognos Ny Prognos
År 2009 År 2009 År 2010 År 2010

VERKSAMHETENS INTÄKTER 190 105 190 105 192 957 192 957
VERKSAMHETENS KOSTNADER -794 170 -794 170 -813 841 -813 841
REGLERINGSPOST 11 100 13 500 12 405 14 805
AVSKRIVNINGAR -23 832 -23 832 -23 832 -23 832
NETTOKOSTNAD -616 797 -614 397 -632 311 -629 911

SKATTEINTÄKTER 479 523 477 123 493 797 491 397
PROGNOSTISERAD SLUTAVRÄKNING 0 0 0 0
UTJÄMNINGSBIDRAG 128 583 128 583 129 960 129 960
UTJÄMNINGSBIDRAG, LSS 11 428 11 428 11 442 11 442
FINANSIELLA INTÄKTER 3 800 3 800 3 800 3 800
FINANSIELLA KOSTNADER -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

RESULTAT 4 037 4 037 4 188 4 188

ANTAGANDEN:
KPI 2,8% 2,8% 2,3% 2,8%
LÖNEUTVECKLING 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
TAXOR & AVGIFTER 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
BEFOLKNING 12 650 12 600 12 650 12 600

Effekt av justerade parametrar

______________________  
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KS § 41 
AU § 30 493/2007 
 
Aktivitetsplan för ekonomi - och styrprocessen 

 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, som inkom till kanslienheten 
2008-01-22, behandlas. 
 
Aktivitetsplanen för ekonomi - och styrprocessen är en plan över årets 
budgetarbete.  

 
Ekonomistrategen skriver att det i den nya aktivitetsplanen lämnas utrymme 
för handlingsberedskap där verksamheterna tidigt under året blir varse om 
kommande preliminära förutsättningar. Utifrån föreslaget förhållningssätt kan 
dialogarbete initieras och arbetet med verksamhetsplaner kan skapas med 
utökad potential för koppling mellan mål och medel.  
 
Förslag på aktivitetsplan innebär i ett sammandrag: 
 
Januari Aktivitetsplan, instruktioner, presidiemöte, definitioner 
Februari Bokslut och avstämningsmöte med budgetberedning 
Mars Uppföljning och dialog 
April  Beredning och preliminära direktiv och samråd med 

nämnd 
Maj Fastställande av preliminär ram 
Juni Nämnds äskande, prioriteringar, motivering och 

preliminär verksamhetsplan 
Augusti Budgetberedning - genomgång av material och 

förutsättningar 
September Beredning, genomgång med nämnd och slutlig ram, 

verksamhetsplan och mål 
Oktober MBL, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta aktivitetsplan för 
ekonomi- och styrprocessen inför 2009 års budget.  
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 14 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Forts KS § 41 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta aktivitetsplan för 
ekonomi- och styrprocessen inför 2009 års budget.  
______________________  
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KS § 42 
AU § 31 327/2006 
 
Planen för full delaktighet  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Slutbetänkande från parlamentariska gruppen, daterad 2008-01-30  
2. ”Plan för full delaktighet i Åmåls kommun” daterad 2008-02-04 
 

Kommunfullmäktige tillsatte den 30 maj 2007, KF § 106, en parlamentarisk 
grupp angående handikappolitiskt program.  
 
Fullmäktige har uppdragit åt beredningen att ansvara för framtagande av 
handikappolitiskt program. Den parlamentariska gruppen har tagit fram 
förslag till Plan för full delaktighet som varit ute på remiss. Det har också 
varit en hearing, där allmänheten givits möjlighet att diskutera och ställa 
frågor.  
 
Många verksamheter inom kommunen berör och påverkar funktionshindrades 
möjligheter till delaktighet och jämlikhet. Därför ska planen presentera en 
helhetssyn och ett kommunövergripande ansvar. FN.s standardregler bildar 
stommen i planen som innehåller 18 olika regler där mål och åtgärder 
presenteras. 
 
Den parlamentariska gruppen överlämnar förslag till Plan för full delaktighet 
till kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Slutbetänkande och förslag till ”Plan för full delaktighet” överlämnas till 
kommunfullmäktige.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Slutbetänkande och förslag till ”Plan för full delaktighet” överlämnas till 
kommunfullmäktige.  
______________________  
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KS § 43 
AU § 32 12/2008  
 
Verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-17, SBN § 
78. 

2. Förslag på verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden 2008. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har framtagit verksamhetsplaner för förvaltningen 
och dess olika avdelningar: bygg- och plan, miljö, städenheten, park och 
idrott, gator och vägar, vatten och avlopp, kostenheten, turism och fritid, 
ungdomshuset, renhållning och miljöstation.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplanerna.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden 2008 med notering att 
”Huset” bör strykas eftersom denna ingår i kulturnämndens verksamhet.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden 2008 med notering att 
”Huset” bör strykas eftersom denna ingår i kulturnämndens verksamhet.  
______________________  
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KS § 44 
AU § 33 12/2008  
 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2008-01-24, BMN § 
13. 

2. Förslag på verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2008.   
 

Bygg- och miljönämnden har framtagit verksamhetsplan för avdelningen 
miljö inom bygg- och miljönämnden.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna verksamhetsplan 2008.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsplan 
för bygg- och miljönämnden 2008.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokollsutdrag från bygg- och 
miljönämnden 2008-01-24, BMN § 14. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsplan 
för bygg- och miljönämnden 2008.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 18 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 45 
AU § 34 6/2008  
 
Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13, Von § 
135.  

2. Förslag på verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2008. 
 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan innehåller 
verksamhetsområdena äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg/arbetslivsenheten och stöd och service till vissa 
funktionshindrade.  
 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2008.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2008.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 19 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 46 
AU § 35 248/2007 
 
Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
  
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2007-10-25, BMN § 
128 

2. Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan 
Fyrbodals kommunalförbund medlemskommuner samt 
Dalslandskommunernas Kommunalförbund.  

 
Avtal syftar till att möjliggöra samarbete mellan avtalets kommuner inom de 
verksamhetsområden som omfattas av kommunens skyldigheter och arbete i 
övrigt inom det område som regleras av miljöbalken med följdförfattningar 
samt livsmedel- och djurskyddslagstiftning. Avtalet gäller fr.o.m 2007-09-01 
t.o.m 2008-12-31. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutade att tillstyrka avtalet. Ärendet överlämnas 
till kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson (c) undertecknar avtalet.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson (c) undertecknar avtalet.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 47 
AU § 36 48/2008  
 
Ändring av anslutningsområde för vatten och avloppsanslutning i Åmåls 
tätort 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-21, SBN § 
3. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors och Va-chefen 
Carl-Fredrik Eriksson, daterad 2007-12-18. 

 
Kommunens vatten och avloppssystem har utökats och kommer att utökas vid 
Västra Åsen området, för fastigheterna vid Åmål-Åsen och vid 
Höganäsområdet. Med anledning av detta måste verksamhetsområdet för 
Åmåls tätort ändras.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ändring av verksamhetsområdet för 
vatten- och avloppsanslutning inom Åmåls tätort enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag och tillstyrka ändring av 
verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanslutning inom Åmåls tätort.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag och tillstyrka ändring av 
verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanslutning inom Åmåls tätort.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 48 
AU § 37 99/2007 
 
Ansökan om bildande av Leaderområde i Dalsland och Årjäng 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Ansökan om att bilda Leaderområdet Dalsland och Årjäng 2007-2010, 
daterad 2008-01-10. 

2. Förslag på stadgar för Leaderområdet Dalsland och Årjäng.  
3. Kallelse till det konstituerade årsmötet.   
4. Protokollsutdrag från Vänersborgs kommun, daterad 2008-01-16, § 

28. 
 
En ansökan har upprättats om att bilda ett Leaderområde i Dalsland och 
Årjäng för åren 2007-2013. Målsättningen med arbetet i Leader är ökad 
sysselsättning och en hållbar utveckling i hela området genom arbete med 
Leadermetoden. Trots att inte samtliga Dalslandskommuner ingår i området 
heter Leaderområdet Dalsland och Årjäng. De områden som är viktiga att 
satsa på i området är: livskvalitet, infrastruktur, besöksnäring och 
entreprenörskap.   
 
Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 13 februari i Håverud.   
 
Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun beslutar att godkänna föreslagna 
ändringar.  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att Kjell Kaså (c) skall delta vid årsmötet onsdagen 
den 13 februari.  
 
Arbetsutskottet lägger protokollsutdrag från Vänersborgs kommun till 
handlingarna.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ansökan om att bilda 
Leaderområdet Dalsland och Årjäng 2007-2010 och godkänna förslag på 
stadgar.  
______________________ 
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Forts KS § 49 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ansökan om att bilda 
Leaderområdet Dalsland och Årjäng 2007-2010 och godkänna förslag på 
stadgar.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 23 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 50 
AU § 38 414/2006 
 
Framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län daterad, 2007-12-20 
2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2008-01-24, BMN § 

11.  
3. Förslag yttrande från Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 

daterad 2008-01-22. 
 

Länsstyrelsen har skickat ut remiss med reviderade förslag på riksintresse för 
vindbruk. Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast fredag den 15 
februari.  
 
Dalslands miljökontor har upprättat förslag på gemensamt yttrande till 
Länsstyrelsen från kommunerna Mellerud, Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda 
och Åmål. 
 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag 
och ställer sig bakom förslaget till yttrande.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag 
och ställer sig bakom förslaget till yttrande.  
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 24 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 51 
AU § 39 47/2008  
 
Projekt i kommunal kreativitet 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2008-01-20 
2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner daterad 2007-

01-30.  
 

Sveriges Kommuner och Landsting ska under 2008 starta upp ett projekt med 
syfte att skapa kreativa arbetsmiljöer för att stödja utveckling och 
förbättringsarbete och att stärka kommunens arbetsgivarprofil i konkurrens 
om arbetskraften.  
 
Projektet bygger på att 4-6 kommuner tillsammans i ett nätverk studerar vad 
som är ”best practice” både inom näringsliv och offentlig sektor. Projektet 
beräknas pågå under ca 1,5 år. 
 
Kommunchefen föreslår i sin skrivelse att utvecklingschef Jan-Erik Lundin 
blir projektledare för projektet och att han redovisar arbetet löpande för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet kommunal kreativitet och utse 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin till projektsamordnare.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet kommunal kreativitet och utse 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin till projektsamordnare. Politiska 
representanter utses senare av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-02-12 25 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 52 
AU § 40 16/2008  
 
Arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa - regler för resebidrag 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag på regler för kommunalt resebidrag som inkom till 
kanslienheten 2008-02-04  

2. Ansökan om reseersättning som inkom till kanslienheten 2008-02-04.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15, KS § 22 att arbetslösa personer i 
olika typer av arbetsmarknadsåtgärder (18 till 65 år) kan ansöka om 
resebidrag för resande i kollektivtrafiken och med bil.  
Planeringsingenjör Olle Andersson har tagit fram förslag på regler för 
kommunalt resebidrag och ansökan om reseersättning.   
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att styrka regel 7 i dokumentet regler för kommunalt 
resebidrag.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner reviderade regler för kommunalt resebidrag och 
ansökan om reseersättning.   
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kjell Kaså (c) att ordalydelsen under punkt 
8 i regler för kommunalt resebidrag ändras till ”Skattskyldighet kan uppstå 
med anledning av erhållen reseersättning. Eventuell skatt skall erläggas av 
bidragstagaren”. I övrigt skall dokumentet vara oförändrat. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Kjell Kasås (c) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kjell Kasås (c) 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner reviderade regler för kommunalt resebidrag och 
ansökan om reseersättning, men ordalydelsen under punkt 8 i regler för 
kommunalt resebidrag ändras till ”Skattskyldighet kan uppstå med anledning 
av erhållen reseersättning. Eventuell skatt skall erläggas av bidragstagaren”. 
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 53 
AU § 41 420/2007 
 
Underskottsbidrag för Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
verksamhetsåret 2006 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Ansökan från Föreningen Fengersfors Folkets Hus daterad, 2007-11-
12.  

2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-
01-31 

 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus har i sin skrivelse 2007-11-12 inkommit 
med en ansökan om underskottsbidrag om 97 500 kronor för verksamhetsåret 
2006.  
 
Ekonomistrategen skriver att han tagit del av föreningens räkenskaper. 
Tidigare har föreningen lämnat in verksamhetsbudget 2006 som redovisar 
underskott på 59 767 kronor. Inget underskott för verksamhetsåret 2006 har 
erhållits, därav kvarstår kommunens fordran på 441 kronor för 
verksamhetsåret 2002, 896 kronor för verksamhetsåret 2003 och 121 kronor 
från verksamhetsåret 2004 vilka är oreglerade.  
 
Ekonomistrategen föreslår kommunstyrelsen att bevilja Föreningen 
Fengersfors Folkets Hus ett underskottsbidrag på 97 500 kronor för 2006, 
men samtidigt avräkna de kvarstående fordringarna på 1458 kronor vilket ger 
netto 96 042 kronor. Bidraget föreslås ianspråktagas ur anslaget för 
driftbidragsgarantier i 2008 års budget (ansvar 212, verksamhet 1024). 
 
Ekonomistrategen rekommenderar kommunstyrelsen att begränsa 
underskottsbidrag till föreningar gällande verksamhetsåret 2007 och framåt 
till maximum 50 % av verksamhetsårets underskott samt införa en 
beloppsbegränsning för underskottsbidrag på 50 000 kronor per förening och 
verksamhetsår.   
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet uppdrar åt ekonomistrategen att ta fram kriterier för 
underskottsbidrag och skapa en dialog med bygdegårdsföreningarna.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Bevilja Föreningen Fengersfors Folkets Hus ett underskottsbidrag på 
97 500 kronor för 2006, men samtidigt avräkna de kvarstående 
fordringarna på 1458 kronor vilket ger netto på 96042 kronor.  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
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Forts § 53 

 
Bidraget tas ur anslaget för driftbidragsgarantier i 2008 års budget 
(ansvar 212, verksamhet 1024).  

• Begränsa underskottsbidrag till föreningar gällande verksamhetsåret 
2008 och framåt till maximum 50 % av verksamhetsårets underskott 
samt införa en beloppsbegränsning för underskottsbidrag på 50 000 
kronor per förening och verksamhetsår. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott yrkar Kurt Svensson (c) att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den första punkten i arbetsutskottets 
förslag, men att den andra punkten stryks. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag och 
dels Kurt Svensson (c) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt Svenssons (c) 
förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

• Bevilja Föreningen Fengersfors Folkets Hus ett underskottsbidrag på 
97 500 kronor för 2006, men samtidigt avräkna de kvarstående 
fordringarna på 1458 kronor vilket ger netto på 96042 kronor.  
Bidraget tas ur anslaget för driftbidragsgarantier i 2008 års budget 
(ansvar 212, verksamhet 1024).  

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
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KS § 54 
AU § 42 45/2008  
 
Detaljplan för Södergården 1:65 m fl, i Tösse 
 
Detaljplan som inkom till kanslienheten 2008-01-28, behandlas.  
 
På uppdrag av bygg- och miljönämnden har planavdelningen utarbetat ett 
förslag till ny detaljplan för Södergården 1:65 m fl i Tösse.  
 
Syftet med planen är att fastighetsägaren ges möjlighet att köpa mark som 
idag ägs av kommunen. Vidare medges påbyggnad av bostadshus.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget för detaljplan 
Södergården 1:65 m fl i Tösse.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget för detaljplan 
Södergården 1:65 m fl i Tösse.  
______________________  
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KS § 55 
AU § 43 8/2008  
 
Nya Fyrbodalsinstitutet 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodalsinstitutet som inkom till kanslienheten 2008-
01-04.  

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2008-01-17, von § 
5.  

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius daterad 2008-
01-10. 

 
Fyrbodalsinstitutet har gjort en översyn av sin verksamhet och sitt uppdrag. 
Styrelsen för det nuvarande institutet överlämnar nu underlag för beslut om 
medlemskap i det Nya Fyrbodalsinstitutet.  
 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande.  
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver ”i dagsläget är inte en förlängning 
av Fyrbodalsinstitutet den lösning vi söker. En arbetsgrupp inom 
Kommunalförbundet har tagit fram ett alternativt förslag för kommunerna 
som presenterades för Kommunalförbundets styrelse i dec-07. Vi tror att den 
nivån är tillräcklig idag men är medvetna om att den behöver utvecklas och 
troligen byggas ut allteftersom det här arbetssättet utvecklas i kommunerna” 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningschefens 
tjänsteskrivelse som yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 
förslag och antar förvaltningschefens tjänsteskrivelse som yttrande till 
Fyrbodalsinstitutet.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 
förslag och antar förvaltningschefens tjänsteskrivelse som yttrande till 
Fyrbodalsinstitutet.  
______________________ 
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KS § 56 
AU § 44 505/2007 
 
Verksamhetsplan för Västtrafik 2009-2011 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Västtrafik AB, daterad 2007-12-21   
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2008-01-23. 
 

Västtrafik AB har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren 2009-
2010 och har översänt planen på remiss till ägarna.  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
förslag till Verksamhetsplan 2009-2011. Vidare ser planeringsingenjören 
bland annat ett behov av en utökad satsning på järnvägstrafiken, utveckling av 
de långväga resmöjligheterna, samt en samverkan med Värmlandstrafik AB  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avge planeringsingenjörens yttrande som svar 
på remissen.   
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att avge planeringsingenjörens yttrande som svar 
på remissen.   
______________________  
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KS § 57 
AU § 53 501/2007 
 
Ramavtalsupphandling ”Servrar, Lagring och produktnära tjänster 
2007” 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Ramavtalsupphandling från Verva, daterad 2007-12-14 
2. Skrivelse från it-chefen Pontus Karlsson daterad 2008-01-18. 

 
Verket för förvaltningsutveckling, Verva, har slutfört utvärderingen 
beträffande upphandlingen av ramavtal för Servrar, Lagring och produktnära 
tjänster 2007”. Verva har den 13 december 2007 fattat tilldelningsbeslut i 
ramavtalsupphandlingen. För att detta skall gälla för Åmåls kommun måste 
kommunen fatta ett likalydande till delningsbeslut. 
 
Remiss skickades till it-chef Pontus Karlsson för yttrande. 
 
It-chefen föreslår att Åmåls kommun kvarstår i avtalet med Verva gällande 
upphandlingen ”Servrar, Lagring och produktnära tjänster 2007” 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med utgångspunkt från Vervas utvärdering avseende ramavtalsupphandling 
Servrar, Lagring och produktnära tjänster 2007 dnr 2007/59 och 
tilldelningsbeslut nr 2007-64 fattar härmed Åmåls kommun ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen del.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag:  
Med utgångspunkt från Vervas utvärdering avseende ramavtalsupphandling 
Servrar, Lagring och produktnära tjänster 2007 dnr 2007/59 och 
tilldelningsbeslut nr 2007-64 fattar härmed Åmåls kommun ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen del.  
______________________  
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KS § 58 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-01-10, förköpsärende, Åmål Tjuke 1:11, Åmål 
2008-01-30, förköpsärende, Åmål Ugglan 5, Lunnegatan, Åmål 
2008-01-15, förköpsärende, Åmål Östra Berg 1: 29, Ånimskog 
2008-01-21, förköpsärende, Åmål Ånimskogs Stom 1:15, Ånimskog 
2008-01-28, förköpsärende, Åmål Höganäs 1:41, Åmål 
2008-01-30, förköpsärende, Åmål, Åmåls-Nygård 1:55, Fågelmyrsgatan 6, 
Åmål 
2008-01-30, förköpsärende, Åmål, Tydje-Nygård 1:14, Tösse med Tydje 
 
Ekonomichefens delegationsbeslut: 
2008-01-18 angående avskrivningar av kundfordringar till en total summa av 
43 266 kronor. Fordringarna är maximalt 5 000 kronor per gäldenär.  
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-01-28 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-kommunens minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 59 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-01-22 och 2008-
02-05 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-01-16 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2007-12-19 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 60 
 
Minnesanteckningar från ordinarie ägarforum i Västtrafik AB 
 
Minnesanteckningar från ordinarie ägarforum i Västtrafik AB 2007-11-16 
behandlas. 
 
Vid mötet behandlades bland annat rapporter, aktuella frågor och information 
från infrastrukturminister Åsa Torstensson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 61  
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande rapporter behandlas: 

• Verksamhetsplan och budget, ”Våra ståndpunkter” samt ”En fråga om 
demokrati – inriktningen av Sveriges kommuner och landstings 
verksamhet för kongressperioden 2007-2011”. Dokumenten från 
Sveriges kommuner och landsting inkom till kanslienheten 2008-02-
04 

• Forsknings- och innovationsstrategi för kommuner och 
landsting/regioner– Dokument från Sveriges kommuner och landsting 
som inkom till kanslienheten 2008-01-31 

• Nyhetsbrev – Dokument från Sveriges kommuner och landsting som 
inkom till kanslienheten 2008-01-14 

• Perspektiv på regionen – Dokument från Västra Götalandsregionen 
som inkom till kanslienheten 2008-01-23 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Rapporterna läggs till handlingarna 
_________________ 
 
 


