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KS § 93 
AU § 122 112/2008 
 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB 2007  
 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter 2007 behandlas. Dokumentet 
inkom 2008-04-02 till kanslienheten. 
 
Bolaget har under verksamhetsåret slutfört en nybyggnation av hyresbostäder 
och köpt och byggt om fastigheter. Fastigheter har dessutom anslutits till 
fjärrvärmenätet. Årets resultat uppgår till 1 879 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag: 
Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
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KS § 94 
AU § 123 385/2007 
 
Bildande av friskola i Edsleskog 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Stiftelsen Edsleskogs friskola och Föräldraföreningen 
Edsleskogs skola, som inkom till kanslienheten 2008-04-01 

2. Del av kopia av ansökan till skolverket, som inkom till kanslienheten 
2008-04-01 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Svante Melander, daterad 2008-
04-09 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 KS § 19 att styrelsen 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) 
reserverade sig mot beslutet. 
 
Stiftelsen Edsleskogs friskola och Föräldraföreningen Edsleskogs skola 
hemställer att kommunfullmäktige omprövar sitt beslut om nedläggning av 
Edsleskogs skola och driver kommunal skola ytterligare ett läsår. 
 
Förvaltningschef Svante Melander redogör för sin skrivelse. De tre krav som 
ställts av kommunstyrelsen är uppfyllda. Dock finns inget skolskjuts- eller 
hyresavtal med kommunen. Kommunens kostnad för att driva skolan under  
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Forts AU § 94 
 
läsåret 2008/2009 uppgår till 1,4 miljoner kronor. Det kommunala bidraget 
från läsåret 2009/2010 och framåt blir cirka 60 000 kronor per elev. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
förslag samt att förvaltningschefen ges i uppdrag att kontakta stiftelsen för att 
få kompletterande underlag att fatta beslut utifrån. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att hemställan från Stiftelsen Edsleskogs friskola 
och Föräldraföreningen Edsleskogs skola avslås. 
 
Gustav Wennberg yrkar bifall till Michael Karlssons (s) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Michael Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås (c) yrkande. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
2. Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ges i 

uppdrag att kontakta Stiftelsen Edsleskogs friskola för att få 
kompletterande underlag att fatta beslut utifrån. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) yrkar att kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare 
beslut om nedläggning av Edsleskogs skola och att Edsleskogs skola drivs i 
kommunal regi under läsåret 2008/2009. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att kommunen kvarstår vid det beslut som 
kommunfullmäktige fattade 2007-10-31 KF § 174 angående nedläggning av 
grundskolor. 
 
Ulf Hanstål (m) och Christer Törnell (kd) yrkar bifall till Kurt Svenssons (c) 
yrkande. 
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Forts KS § 94 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kurt Svensson (c) 
och dels Michael Karlsson(s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 
Svenssons (c) yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: Den som 
bifaller Kurt Svenssons (c) yrkande röstar ja och den som bifaller Michael 
Karlsson (s) röstar nej. Resultatet av omröstningen blir 6 ja-röster, 4 nej-röster 
och 1 som avstod.  
 
Ja-röster gavs av Kjell Kaså (c), Anne Sörqvist (c), Ulla-Britt Johansson (c), 
Christer Törnell (kd), Ulf Hanstål (m) och Kurt Svensson (c).  
 
Nej-röster gavs av Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael 
Karlsson (s) och Birgitta Johansson (s). 
 
Thomas Olson (fp) avstod från att rösta. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kurt 
Svenssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare beslut om nedläggning av 
Edsleskogs skola och att Edsleskogs skola drivs i kommunal regi under läsåret 
2008/2009. 
______________________ 
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KS § 95 
AU § 124 114/2008 
 
Feriepraktik under sommaren 2008 
 
Följande tre dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius 
2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-03-13 VON § 

30 
3. Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Sylvia Tilleby 

 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver att kostnaden för feriepraktik 
historiskt sett har dels täckts av kommunala medel och dels av statligt bidrag. 
Från och med 2007 ges inget statligt bidrag och endast 186 000 kronor är 
avsatta i 2008 års budget för feriepraktik. Om alla sökande ungdomar skall 
erbjudas feriepraktik saknas cirka 400 000 kronor i vård- och 
omsorgsnämndens budget. 
 
Vård och omsorgsnämnden beslutade att erbjuda alla ungdomar under 19 år, 
som inte fått annat arbete, feriepraktik i kommunen och att resterande pengar 
söks ur kommunens konto 102 för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Kjell Kaså (c) yrkar att 200 000 kronor överförs till vård- och 
omsorgsnämnden då, denna summa är tillräcklig för att driva feriepraktik. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Kjell Kasås (c) yrkande. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tillförs 400 000 
kronor för feriepraktik i enlighet med begäran. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, dels Kjell Kasås (c) och 
dels Michael Karlssons (s). Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Kjell 
Kasås (c) yrkande. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 200 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
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Forts KS § 95 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar att kommunfullmäktige föreslås att 300 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108 och att ersättningsnivån sätts till 2 500 kronor per 
praktikant. 
 
Ewa Arvidsson (s) yrkar att vård- och omsorgsnämnden tillförs 400 000 
kronor för feriepraktik i enlighet med begäran från en enig vård- och 
omsorgsnämnd och att ersättningsnivån därmed bibehålls vid 3000 kronor per 
praktikant. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till Ewa Arvidssons (s) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det utöver arbetsutskottets förslag finns två 
yrkanden, dels Anne Sörqvists (c) och dels Ewa Arvidsson (s). Ordföranden 
utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och ställer proposition på de 
båda andra yrkandena. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 
att utse Anne Sörqvists (c) yrkande som motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns: Den som 
bifaller Ewa Arvidssons (s) yrkande röstar ja och den bifaller Anne Sörqvists 
(c) yrkande röstar nej. Resultatet av omröstningen blir 4 ja-röster och 7 nej-
röster.  
 
Ja-röster gavs av Gustav Wennberg (s), Ewa Arvidsson (s), Michael Karlsson 
(s) och Birgitta Johansson (s). 
 
Nej-röster gavs Kjell Kaså (c), Anne Sörqvist (c), Thomas Olson (fp), Ulla-
Britt Johansson (c), Christer Törnell (kd), Ulf Hanstål (m) och Kurt Svensson 
(c).  
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anne Sörqvists 
(c) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne 
Sörqvists (c) yrkande. 
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Forts KS § 95 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 300 000 kronor 
omdisponeras från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102 till konto för feriepraktik, ansvar 7, 
verksamhet 6108 och att ersättningsnivån sätts till 2 500 kronor per 
praktikant. 
______________________ 
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KS § 96  72/2008 
AU § 137 21/2007 
  
 
Fastighetsövertagande ÅNAB - Justering av bokfört värde 
 
Skrivelse från Najadvarvet AB daterad 2008-04-21, behandlas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-14 KF § 51 godkänna ingående av 
föreliggande förslag till ramavtal och dess bilagor mellan Najadvarvet AB och 
Åmåls kommun.  

 
Avtalet innebar bland annat att Najadvarvet AB, genom en säljoption, har 
möjligheten att sälja Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB till Åmåls 
kommun. I avtalet finns även en köpoption, innebärande att Najad kan 
återköpa bolaget intill 8 år efter utnyttjande av säljoptionen. 
 
Ovanstående innebär att kommunen enligt avtal skall driva verksamheten 
vidare i dess nuvarande bolag skiljt från övrig verksamhet. Av denna 
anledning erfordras att en kommunal borgen på 55 miljoner kronor ställs till 
bolagets förfogande.  
 
Alfred van Wincoop VD för Najadvarvet AB skriver att det i ramavtalet 
angivna bokförda värdet vid nyttjande av köpoption, på brutto högst 55 
miljoner kronor, har på grund av ökade kostnader i entreprenadbranschen 
inneburit en fördyrad produktionskostnad för anläggningen. Skribenten 
hemställer att Åmåls kommun godkänner att ramavtalet justeras så att bokfört 
värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ramavtalet 
justeras så att bokfört värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ramavtalet 
justeras så att bokfört värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
______________________ 
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KS § 97 72/2008 
AU § 138 21/2007 
 
Ökat kommunalt borgensåtagande för Fastighetsbolaget Åmåls Nygård 
AB 
 
Skrivelse från Najadvarvet AB daterad 2008-04-21, behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-27 KF § 44 att:  

1    Ställa en kommunal borgen på 55 miljoner kronor till förfogande för 
      Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 2008-03-28, då  
      Åmåls kommun förvärvar bolaget.  
2    Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
      motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet för perioden  
       2008-03-28 till 2008-12-31. 
3    Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

 
Alfred van Wincoop VD för Najadvarvet AB skriver att det i ramavtalet 
angivna bokförda värdet vid nyttjande av köpoption, på brutto högst 55 
miljoner kronor, har på grund av ökade kostnader i entreprenadbranschen 
inneburit en fördyrad produktionskostnad för anläggningen. Skribenten 
hemställer att Åmåls kommun godkänner att avtalet justeras så att bokfört 
värde får uppgå till brutto högst 60 miljoner kronor.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF:s beslut 2008-
02-27 KF § 41 och besluta att: 

1. Ställa en kommunal borgen till brutto högst 60 miljoner kronor till 
förfogande för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 
2008-05-14.   

2. Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet från 
övertagandedatum (prel. 2008-05-20) till 2008-12-31. 

3. Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

______________________  
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Forts KS § 97 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förlag:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF:s beslut 2008-
02-27 KF § 41 och besluta att: 

1. Ställa en kommunal borgen till brutto högst 60 miljoner kronor till 
förfogande för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB från och med 
2008-05-14.   

2. Begära en borgensavgift från Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 
motsvarande 0,25 % av det utnyttjade borgensbeloppet från 
övertagandedatum (prel. 2008-05-20) till 2008-12-31. 

3. Borgensförbindelsen skall undertecknas av kommunfullmäktiges 
      ordförande Leif Aronsson och ekonomichef Roy Björck. 

______________________ 
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KS § 98 328/2007 
 
Detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik, Åmåls Kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-04-16, BMN § 
74 

2. Förslag till detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik 
AB. 

 
Utställning av planförslaget har skett i enlighet med PBL 5:23 under tiden 
2008-03-10 till 2008-04-07. Syftet med ny detaljplan är att kunna medge 
nybyggnad av lager för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
detaljplan för fastigheten Varvet 5, Nolato Elastoteknik AB.  
______________________ 
 


