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 Utdragsbestyrkande 

  

 

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

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

Övriga deltagande Kjell Lindstedt (s), ersättare 
Birgit Karlsson (mp), ersättare 
Barbro Gustafsson (m), ersättare 
Personalchef Jeanette Lämmel   
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson 
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
 

Utses att justera Thomas Fridlund 
Justeringens  
plats och tid 2008-03-13 kl 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 63-79 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Thomas Fridlund 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-03-11 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Anna-Stina Larsson……………………………………………………. 
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KS § 63 
AU § 56 33/2008 
 
Uppdrag till kommunchefen angående nämndemannakårens 
sammansättning 
 
Kommunstyrelsen gav 2008-01-15 KS § 27 uppdrag till kommunchefen att 
inkomma med förslag till yttrande till domstolsverket angående 
nämndemännens ekonomiska villkor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget. 
______________________ 
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KS § 64 
AU § 57 65/2008 
 
Remiss om tillstånd till kameraövervakning på Industrigatan 18 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-02-12, behandlas. 
 
Stena Miljö AB ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd att kameraövervaka 
avfallscontainer vid Industrigatan 18. Ärendet har remitterats till kommunen 
för yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
______________________ 
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KS § 65 
AU § 72 27/2007 
 
Begäran om utökning av lönebidragsanställningar  
 
Skrivelse från ekonomichef Roy Björck, daterad 2008-02-21, behandlas. 
 
Alla föreningar som under 2007 haft lönebidragsanställningar måste komma 
in med en ny ansökan för att få fortsätta med detta under 2008. Vissa 
föreningar vill utöka antalet tjänster, nämligen IFK Åmål, Åmåls Ridklubb, 
Gränslös kulturförening och Höghedens slalomklubb. 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsens beviljar ovanstående 
föreningars begäran om utökning av lönebidragsanställningar. Den totala 
kostnaden uppgår till 130 150 kronor och kan finansieras ur anslaget för 
lönebidrag, verksamhet 6101 i 2008 års budget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Följande föreningar beviljas utökning av tjänster: 
 
Förening   Antal tjänster 
IFK Åmål   0,5 
Åmåls Ridklubb   0,15 
Gränslös kulturförening  0,8 
Höghedens slalomklubb   1,0 
 
Kostnaden tas ur anslaget för lönebidrag, verksamhet 6101 i 2008 års budget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Följande föreningar beviljas utökning av tjänster: 
 
Förening   Antal tjänster 
IFK Åmål   0,5 
Åmåls Ridklubb   0,15 
Gränslös kulturförening  0,8 
Höghedens slalomklubb   1,0 
 
Kostnaden tas ur anslaget för lönebidrag, verksamhet 6101 i 2008 års budget. 
______________________ 
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KS § 66 
AU § 78 75/2008 
 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-02-18, SBN § 
12 

2. Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2008-
02-18 

 
Efter att samhällsbyggnadsnämnden har fått en ny verksamhet med ansvar för 
kommunens fastigheter, krävs en revidering av nämnden reglemente. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden. 
______________________ 
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KS § 67 
AU § 79 437/2007 
 
Revisionsrapport om kosten och köken 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Revisionsrapporten ”Kosten och köken”, daterad 2007-11-08 
2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-21, SBN § 

2 
3. Tjänsteskrivelse från ekonom Åke Andersson 

 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunrevisionen 
granskat kosten och köken. Revisionens samlade intryck är att 
kostverksamheten fungerar väl, men revisionen vill alldeles särskilt 
understryka kravet om god ekonomisk hushållning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ekonomens skrivelse som kommentar till 
rapporten. 
 
Ekonomen redogör för vissa sakfel i rapporten, bland annat gällande 
ekonomiskt resultat för 2006 och jämförelsestatistik med andra kommuner. 
 
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
______________________ 
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KS § 68 
AU § 80 83/2007 
 
Motion om energiansvar 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m), Tina Carlsson (v) och Birgit 
Karlsson (mp), daterad 2007-02-22 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-02-18, SBN § 
15 

 
Motionärerna föreslår att kommunen investerar i vindkraft för att kompensera 
nuvarande elförbrukning i kommunens och ÅKAB:s fastigheter och att detta 
utreds på en mängd sätt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte det vara kommunens uppgift att 
investera i vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med 
entreprenörer inom området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för 
framtagande av vidkraftsplan för Dalslandskommunerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
motionen: 
 
Åmåls kommun anser inte det vara kommunens uppgift att investera i 
vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med entreprenörer inom 
området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för framtagande av vidkraftsplan 
för Dalslandskommunerna. 
 
Därmed avslås motionen. 
______________________  
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Forts KS § 69 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på 
motionen: 
 
Åmåls kommun anser inte det vara kommunens uppgift att investera i 
vindkraft, då det finns en fungerande privat marknad med entreprenörer inom 
området. Åmåls kommun ingår i ett nätverk för framtagande av vidkraftsplan 
för Dalslandskommunerna. 
 
Därmed avslås motionen. 
______________________ 
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KS § 70 
AU § 81 245/2006 
 
Motion om kommunens namn 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Motion från Håkan Sandberg (m), daterad 2006-08-15 
2. Tjänsteskrivelse kommunchef från Susanne Korduner, daterad 2006-

11-13 
3. Protokollsutdrag från kulturnämnden, 2007-02-15, KN § 23 
4. Tjänsteskrivelse från dåvarande kulturchef Inga-Britt Jonsson, daterad 

2006-11-20 
5. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-02-18, SBN § 

15 
6. Sammanställning av inkomna motionssvar, daterad 2008-02-11 
7. Skrivelse från Ånimskogs byalag, daterad 2007-03-15 
 

I motionen föreslås att kommunen byter namn till Åmåls stad. 
 
Motionen har remitterats till kommunchefen, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunchefen tar inte ställning, men ger både för- och motargument i 
frågan. 
 
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturchefens tjänsteskrivelse och föreslår 
kommunstyrelsen att även inhämta åsikter från flera instanser, t e x byalagen. 
 
Dåvarande kulturchefen anser att det skulle onekligen markera att Åmål är en 
gammal småstad och kan inte se något kulturellt hinder för namnändring om 
det finns majoritet för förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur remitterat ärendet och låter 
föreliggande sammanställning av inkomna synpunkter utgöra nämndens svar. 
 
Sammanställningen innehåller svar från kulturchefen, turistchefen, 
kristdemokraterna och socialdemokraterna. Turistchefen anser det ur 
marknadsföringssynpunkt vara av stor vikt att Åmål i framtiden kallas stad. 
Kristdemokraterna ser ingen så avgörandebetydelse till ett namnbyte som kan 
motivera detta. Socialdemokraterna ställer sig positiva till att kommunen 
återtager benämningen Åmåls stad. 
 
Ånimskogs byalag har ringt runt till övriga byalag och finner att 
samstämmigheten mot byte av namn är överväldigande. 
 
Kurt Svensson (c) och Michael Karlsson (s) yrkar att motionen avslås. 
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Forts KS § 70 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
invånare som bor i kommunens ytterområde kan uppleva begreppet stad som 
exkluderande.   
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
invånare som bor i kommunens ytterområde kan uppleva begreppet stad som 
exkluderande.   
______________________ 
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KS § 71 
AU § 82 77/2008 
 
Partiell inlösen av pensionsutfästelse 
 
Skrivelse från personalchef Jeanette Lämmel och ekonomichef Roy Björck, 
daterad 2008-02-28, behandlas. 
 
Arbetet med 2007 års bokslut pågår nu och personalchefen och 
ekonomichefen skriver att posten för kommunens pensionsskuld uppgår till 
351 miljoner kronor. Det finns ekonomiskt utrymme att teckna en 
försäkringslösning, en så kallad partiell inlösen, som minskar kommunens 
årliga kostnader för pensionsutbetalningar. 
 
Skribenterna föreslår att kommunstyrelsen tecknar partiell inlösen för nio 
pensionstagare födda mellan 1938-07 och 1939-04 med inträdesdag 2008-05-
01 och erlägger en engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive 
löneskatt. 
 
Kjell Kaså (c) tillstyrker förslaget från personalchefens och ekonomichefen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. En partiell inlösen för nio pensionstagare födda mellan 1938-07 och 
1939-04  tecknas med inträdesdag 2008-05-01 

2. En engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive löneskatt 
erläggs för detta 

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

1. En partiell inlösen för nio pensionstagare födda mellan 1938-07 och 
1939-04  tecknas med inträdesdag 2008-05-01 

2. En engångspremie på totalt 1 745 430 kronor inklusive löneskatt 
erläggs för detta 

______________________ 
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KS § 72 
AU § 83 78/2008 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - januarirapporten 
 
Rapport från ekonomichef Roy Björck behandlas.  
 
I prognosen för januari månad avseende samtliga verksamheter redovisas ett 
budgetöverskott på 19 000 kronor. 
 
Finansförvaltningens prognostiserade budgetunderskott uppgår till 2 miljoner 
kronor. 
 
Sammantaget innebär detta att prognosen för 2008 visar ett beräknat 
budgetunderskott på knappt 2 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden låter Gustav Wennberg (s) lämna följande protokollsanteckning: 
”Det är viktigt att uppföljning av ekonomi och verksamhet genom 
månadsrapporter för det första kvartalet och framöver är fullständigt 
redovisade med analys och prognos för samtliga verksamheter och centrala 
finansförvaltningen, vidare att KSAU kan kalla enhetschef och presidium för 
djupare analys vid extrem budgetavvikelse.” 
______________________ 
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KS § 73 
AU § 84 25/2008 
 
Funktionskontroll för anläggningar för räddningstjänst under svåra 
påfrestningar och extraordinära händelser 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Rapport från Räddningsverket, daterad 2007-11-20 
2. Tjänsteskrivelse från ställföreträdande räddningschef Tommy 

Kihlberg, daterad 2008-02-13 
 

Räddningsverket har genomfört en funktionskontroll för anläggningar för 
räddningstjänst under svåra påfrestningar och extraordinära händelser. 
 
Den ställföreträdande räddningschefen skriver att vid besiktningen fanns ett 
antal brister i anläggningen. Vissa brister är nu åtgärdade, andra kommer inte 
att åtgärdas eftersom de inte är relevanta i enlighet med Räddningsverkets nya 
organisation. Vissa brister kommer att åtgärdas under året, som till exempel 
kontroll av vattenkvalitet och oljetank. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________   
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 74 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-02-21, förköpsärende, Åmål Edsleskogs Prästgård 1:40, Fröskog-
Edsleskog 
2008-02-21, förköpsärende, Åmål Banken 1, Örnen 2 och Örnen 3, 
Kungsgatan 4/ Lunnegatan 13, Kungsgatan 5 och Kungsgatan 3/Lunnegatan 
11, Åmål 
2008-02-21, förköpsärende, C&E Elanders Int AB Fastighetsbolag, Åmål – 
aktieöverlåtelse 
2008-02-21, förköpsärende, Åmål Vakteln 19 och 20, Drottning Kristinas väg 
5 och 3, Åmål 
2008-03-03, förköpsärende, Åmål 6:60, Kottevägen 33, Åmål 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-02-25 och 2008-02-26 angående 
-ledighet med lön vid fackliga studier 
-lön 
-kommunens minnesgåva 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 75 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-02-19, 2008-02-
26 och 2008-03-04 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-02-06 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-01-30 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 76 
 
Länsstyrelsens beslut om tillstånd att bruka övervakningskamera vid 
ICA kvantum  
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-01-31, behandlas. 
 
Länsstyrelsen har beviljat tillstånd att använda sjutton kameror för 
övervakning vid ICA Kvantum på Fågelmyrsgatan 5 i Åmål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 77 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 10, 2008: 
 
Antal arbetslösa  326 
Varav ungdomar 18-24 år 58 
 
Antal personer i aktivitetsstöd 152 
Varav ungdomar 18-24 år 36 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-10 2008 100 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-10 2007 65 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 78 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 79 
 
Tackskrivelse 
 
Tackskrivelse från Göte Bernhardsson, med anledning av uppvaktning vid 
avgång från tjänsten som landshövding, föredrogs. 
______________________ 
 
 
 
 
 


