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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13.30-15.00, 15.15-17.05 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande §§ 99-110, 112-128 

Kjell Kaså (c) 
Anne Sörqvist (c) 
Thomas Fridlund (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) 
Christer Törnell (kd)  
Gustav Wennberg (s) 
Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s) §§ 99-107, till kl 16.40 
Kjell Lindstedt (s) i st f Birgitta Johansson (s), ordförande § 111 
Ulf Hanstål (m) 
Birgit Karlsson (mp), i st f Michael Karlsson (s) §§ 108-128, från kl 16.40 
 

Övriga deltagande Thomas Olson (fp), ersättare till kl 15.40 
Cecilia Gustafsson (s), ersättare 
Birgit Karlsson (mp), ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner och personalchef Jeanette Lämmel 
Ekonomichef Roy Björck och ekonomistrateg Fredrik Nilsson  
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson §§ 99, 112 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson §§ 99, 112 
Representanter från Manafwa District i Uganda § 99 
 

Utses att justera Gustav Wennberg            Michael Karlsson § 111 
Justeringens  
plats och tid 2008-05-15, kl 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 99-128 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson                            Kjell Lindstedt § 111 

Justerande 
 

Gustav Wennberg                       Michael Karlsson § 111 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-05-13 
Datum för 
Anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Anna-Stina Larsson……………………………………………………. 
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Besök från Manafwa i Uganda 
 
Mötet inleds med att fyra lokalpolitiker från Manafwa District i Uganda hälsa 
välkoma. Besöket är en del i ett SALA-IDAprojekt. 
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KS § 99 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 19, 2008: 
 
Antal arbetslösa  252 
Varav ungdomar 18-24 år 35 
 
Antal personer i aktivitetsstöd 173 
Varav ungdomar 18-24 år 39 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-19 2008 181 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-19 2007 122 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 100 
AU § 125 138/2008 
 
Kommunal fordonshantering och rese- och transportpolicy för Åmåls 
kommun 
 
Följande fyra dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från Anna Rangfeldt, daterad 2008-03-26 
2. Förslag till rese- och transportpolicy, som inkom till kanslienheten 

2008-04-15 
3. Skolskjutsreglemente, daterat 2005-05-25 
4. Åmåls kommuns övergripande policy om missbruks- och drogproblem 

daterat 2005-10-25 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt och miljöchef Dan 
Gunnardo berättar om ärendet.  
 
Kommunstyrelsen gav 2007-05-08 KS § 159 kommunchefen i uppdrag att 
vidare undersöka möjligheter till förbättringar inom kommunal 
fordonshantering. Detta inkluderade bland annat översyn av hantering av 
kommunens leasingfordon, översyn av möjligheten till alkolås i 
kommunanvända fordon, samt att lägga förslag till en uppdaterad rese- och 
transportpolicy. 
 
Kommunchefen utsåg en grupp, under ledning av miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt, som skulle arbeta med uppdraget.  
 
Gruppen föreslår att: 

1. Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med ett konkret förslag 
på hur kommunen kan upprätta en kommunal fordonspool.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 

 
För kännedom bifogas även redan antagna styrdokument som berör ämnet 
resor och transporter. 
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Forts KS § 100 
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. I rese- och transportpolicyns tredje sida i stycket om drivmedel skall 
ordet ”skall” ändras till ”bör” . Förbud mot rökning och transport av 
djur skall skrivas in i policyn. 

 
2. Uppdrag ges till kommunchefen att inkomma med ett konkret förslag 

på hur kommunen kan upprätta en kommunal fordonspool. Uppdraget 
återrapporteras i december 2008. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Reviderat förslag till rese- och transportpolicy, som inkom till kanslienheten 
2008-05-13, behandlas. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar i tillägg att uppdrag ges till kommunchefen att se över 
avtal om biljettbeställning som kommunen har med resebyråer, utifrån 
aspekterna pris och effektivitet. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Anne Sörqvists (c) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition 
på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med de båda 
förslagen. 
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Forts KS § 100 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rese- och 
transportpolicy inklusive bilaga 1 och 2. Därmed upphävs de regler för 
användande av kommunens fordon (1995-01-18 POU § 26) samt 
trafiksäkerhetspolicyn (2006-05-31 KF § 97). 

 
2. Uppdrag ges till kommunchefen att se över avtal om biljettbeställning 

som kommunen har med resebyråer, utifrån aspekterna pris och 
effektivitet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i 
augusti. 

______________________ 
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KS § 101 
AU § 126 94/2008 
 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2008  
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kulturnämndens beredningsgrupp, 2008-03-10 
KNs bd § 14 

2. Förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden 2008, som inkom till 
kanslienheten 2008-03-10 

 
Kulturnämndens beredningsgrupp överlämnar förslag till verksamhetsplan till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2008. 
______________________ 
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KS § 102 
AU § 127 101/2008 
 
Årsredovisning  och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet 
norra Dalsland 2007 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 

2. Verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2007. Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 

 
Årets resultat uppgår till 152 717 kronor. 17 personer från Åmål har deltagit i 
samverkansteam, som ger ökat resursstöd till individen. Dessutom finns en 
remissgrupp för Åmål med representanter för försäkringskassa, 
arbetsförmedling, sjukvård och kommunen som träffats en gång i månaden för 
att samordna insatser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007. 
______________________  
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KS § 103 
AU § 128 101/2008 
 
Revision och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet norra Dalsland 
2007  
 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet norra Dalsland 2007 
behandlas. Dokumentet inkom 2008-03-27 till kanslienheten. 
 
Revisorerna har granskat förbundets årsredovisning, räkenskaper och interna 
styrning och inte funnit något som tyder på att samordningsförbundet inte 
drivits på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna föreslår därför att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, 
vad gäller Åmåls del.  
 
Anne Sörqvist (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet norra Dalsland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, 
vad gäller Åmåls del.  
 
Anne Sörqvist (c) och Ewa Arvidsson (s) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
______________________ 
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KS § 104 
AU § 129 262/2007 
 
Ansökan från Höghedens slalomklubb om amorteringsfrihet 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Höghedens slalomklubb, daterad 2008-03-19 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

04-09 
 
Höghedens slalomklubb har ett lån hos Swedbank, med Åmåls kommun som 
borgensman. Klubben skall ansöka hos Swedbank om amorteringsfrihet fram 
till 2009-01-31, med hänvisning till den milda vintern under 2007-2008. 
Därför vill klubben att Åmåls kommun ställer sig bakom ansökan om 
amorteringsfrihet. 
 
Ärendet har remitterats till ekonomistrateg Fredrik Nilsson som föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om amorteringsfrihet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan från Höghedens slalomklubb till 
Swedbank om amorteringsfrihet fram till och med 2009-01-31. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan från Höghedens slalomklubb till 
Swedbank om amorteringsfrihet fram till och med 2009-01-31. 
______________________ 
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KS § 105 
AU § 130 106/2008 
 
Ansökan från Tösse bygdegårdsförening om underskottsbidrag för 
verksamheten 2007 
 
Följande två dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Tösse bygdegårdsförening, som inkom 2008-04-01 till 
kanslienheten 

2. Verksamhets- och revisionsberättelse från Tösse bygdegårdsförening, 
som inkom 2008-04-01 till kanslienheten 

3. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-
04-09 

 
Den ekonomiska redovisningen för Tösse bygdegårdsförening år 2007 
uppvisar ett underskott på 17 807 kronor och föreningen ansöker om 
underskottsbidrag för denna summa. 
 
Ärendet har remitterats till ekonomistrateg Fredrik Nilsson som föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar Tösse bygdegårdsförening ett slutligt 
underskottsbidrag på 17 807 för 2007 och att detta tas ut anslag för 
driftsgarantier i 2008 års budget, ansvar 212 och verksamhet 1024. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar Tösse bygdegårdsförening ett slutligt 
underskottsbidrag på 17 807 för 2007 och detta tas ut anslag för 
driftsgarantier i 2008 års budget, ansvar 212 och verksamhet 1024. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar Tösse bygdegårdsförening ett slutligt 
underskottsbidrag på 17 807 för 2007 och detta tas ut anslag för 
driftsgarantier i 2008 års budget, ansvar 212 och verksamhet 1024. 
______________________ 
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KS § 106 
AU § 140 157/2008 
 
Ekonomisk prognos för 2008 från det första kvartalet 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-04-30, 
behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för 2008 är satt till ett överskott på 1 024 000 kronor. 
Den första kvartalsprognosen pekar på ett underskott på 8 007 000 kronor för 
2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Till kommande arbetsutskott kallas vård- och omsorgsnämndens presidium, 
enhetschef Sylvia Tilleby och rektor Gun Svensson för diskussion kring 
åtgärder med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 ______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Prognosen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 107 
AU § 141  
 
Budgetramar för 2009 års budget 
 
Diskussion förs kring budgetramar för 2009 års budget. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, behandlas. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 2008-05-13. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
budgetramar för nämnderna 2009 (i tusen kronor): 
 
Nämnd  Ram   
Kommunfullmäktige  2 048 
Kommunstyrelsen  57 799 
Bygg- och miljönämnden 1 619 
Kulturnämnden  14 209 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 261 
Barn- och utbildningsnämnden 186 272 
Gymnasienämnden  262 277 
Vård- och omsorgsnämnden 246 090 
Summa  617 574 
______________________ 
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KS § 108 
AU § 142 102/2008 
 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2008 
 
Följande dokument benhandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-03-19, 
BUN § 40 behandlas. 

2. Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2008 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden 2008. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden 2008. 
______________________ 
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KS § 109 
AU § 143 103/2008 
 
Verksamhetsplan för gymnasienämnden 2008 
 
Följande dokument benhandlas: 

1. Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2008-03-20, GYMN § 27 
behandlas. 

2. Förslag till verksamhetsplan för gymnasienämnden 2008 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
gymnasienämnden 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
gymnasienämnden 2008. 
______________________ 
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KS § 110 
AU § 144 127/2008 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund för 2007 
 
Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-04-09, behandlas. 
 
Förbundets syfte är att tillvarata kommuners intressen inom Fyrbodals 
geografiska område, främja samverkan och tillhandahålla service till 
kommunerna. Årets resultat uppgår till 172 752 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
______________________ 
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KS § 111 
AU § 145 127/2008 
 
Förvaltningsrevision för Fyrbodals kommunalförbund för 2007 
 
Förvaltningsrevision för Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-04-09, behandlas. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Under denna punkt är 
Kjell Kaså (c) ordförande.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls 
kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. Under denna punkt är Kjell Lindstedt (s) ordförande.  
______________________ 
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KS § 112 
AU § 146  
 
Årets företagare 2008  
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson redogör för förslag till Årets 
företagare i Åmåls kommun. Förslaget är framtaget av Företagarna i samråd 
med näringslivsrådet och avser insatser under 2007. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen utser årets företagare i enlighet med förslaget. 
_____________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson berättar att Torbjörn Wennersten 
vid Wennerstens Mekaniska AB är den som föreslås bli Årets företagare 
2008. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser Torbjörn Wennersten vid Wennerstens Mekaniska 
AB till Årets företagare. 
______________________ 
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KS § 113 
AU § 147 158/2008 
 
Upphandling av olycksfallsförsäkring 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-04-29, 
behandlas. 
 
Kommunen avser skaffa en olycksfallsförsäkring för elever för perioden 
2008-07-01 till 20011-06-30, med möjlighet till två års förlängning. Tre olika 
försäkringsbolag har lämnat anbud och utav dessa har Folksam lämnat det 
förmånligaste anbudet. 
 
Därför föreslår ekonomistrategen kommunstyrelsen att: 

• anta anbudet från Folksam för olycksfallsförsäkring 
• teckna ett treårigt försäkringsavtal avseende perioden 1 juli 2008-30 

juni 2011 
• möjlighet ges till två års (1+1) förlängning efter försäkringsperiodens 

slut 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta anbudet från Folksam för olycksfallsförsäkring 
2. Teckna ett treårigt försäkringsavtal avseende perioden 1 juli 2008-30 

juni 2011. 
3. Möjlighet ges till två års (1+1) förlängning efter försäkringsperiodens 

slut 
_____________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta anbudet från Folksam för olycksfallsförsäkring 
2. Teckna ett treårigt försäkringsavtal avseende perioden 1 juli 2008-30 

juni 2011. 
3. Möjlighet ges till två års (1+1) förlängning efter försäkringsperiodens 

slut 
______________________ 
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KS § 114 
AU § 148 135/2008 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Reimanska fonden 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Reimanska fonden behandlas. 
Årsredovisningen inkom till kanslienheten 2008-04-15. 
 
Marknadsvärdet för stiftelsens förmögenhet uppgår till 726 508 kronor. 
Fondens årliga avkastning utdelas till barn- och utbildningsförvaltningen och 
vård- och omsorgsförvaltningen. Årets resultat uppgår till 21 262 kronor. 
 
Under 2007 har vård- och omsorgsförvaltningen bland annat använt sin del av 
pengarna till julgransbelysning, blommor och ribbstol. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har bland annat använt sin del av 
pengarna till böcker, studiebesök och förtäring för eleverna vid 
adventsfirande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Det noteras till protokollet att samtliga beslutande vid kommunstyrelsens 
möte som närvarar när beslut fattas i frågan ska skriva under 
årsredovisningen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Samtliga beslutande som närvarar vid kommunstyrelsens möte när beslut 
fattas i frågan ska skriva under årsredovisningen. 
______________________ 
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KS § 115 
AU § 149 136/2008 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Donationsfonden för yrkesinriktade 
linjer 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Donationsfonden för yrkesinriktade linjer 
behandlas. Årsredovisningen inkom till kanslienheten 2008-04-15. 
 
Marknadsvärdet för stiftelsens förmögenhet uppgår till 677 167 kronor. 
Fondens årliga avkastning utdelas till barn- och utbildningsförvaltningen att 
användas i gymnasieskolans verksamhet. Årets resultat uppgår till 13 487 
kronor. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har använt pengarna till premier, läger och 
studieresor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Det noteras till protokollet att samtliga beslutande vid kommunstyrelsens 
möte som närvarar när beslut fattas i frågan ska skriva under 
årsredovisningen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Samtliga beslutande som närvarar vid kommunstyrelsens möte när beslut 
fattas i frågan ska skriva under årsredovisningen. 
______________________ 
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KS § 116 
AU § 150 137/2008 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Ester och Knut Strålstens 
julklappsfond 
 
Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Ester och Knut Strålstens julklappsfond 
behandlas. Årsredovisningen inkom till kanslienheten 2008-04-15. 
 
Marknadsvärdet för stiftelsens förmögenhet uppgår till 1 148 373 kronor. 
Fondens årliga avkastning utdelas till vård- och omsorgsförvaltningen att 
användas till en julgåva till de boende och personalen på Åmålsgården. Årets 
resultat uppgår till 12 485 kronor. 
 
Som julgåva 2007 har man bland annat hyrt ett akvarium och köpt ett 
vattenspel till vinterträdgården. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Det noteras till protokollet att samtliga beslutande vid kommunstyrelsens 
möte som närvarar när beslut fattas i frågan ska skriva under 
årsredovisningen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen. 
 
Samtliga beslutande som närvarar vid kommunstyrelsens möte när beslut 
fattas i frågan ska skriva under årsredovisningen. 
______________________ 
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KS § 117 
AU § 151 98/2008 
 
Finansiering av Fyrbodals kommunalförbundets tillväxtprogram 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-03-26 

2. Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner, daterad 2008-04-28 
3. Skrivelse från Lasse Lindén, daterad 2008-05-06 
 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har beslutat att föreslå kommunerna 
att förskottera pengar till ett tillväxtprogram. Kostnaden uppgår till 35 kronor 
per invånare, vilket för Åmåls del innebär 438 198 kronor. 
 
Arbetsutskottet gav 2008-03-25 AU § 118 uppdrag till kommunchefen att 
utreda förutsättningarna för finansiering av Fyrbodals tillväxtprogram. 
 
Kommunchefen föreslår att 50 000 kronor tas ur konto för näringslivsarbete, 
ansvar 211, verksamhet 211. Resterande summa tas ur från konto för 
näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 
2102. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Fyrbodals 
kommunalförbund 438 198 kronor för tillväxtprogrammet. 50 000 kronor tas 
ur konto för näringslivsarbete, ansvar 211, verksamhet 211och 388 198 
kronor tas ur från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Fyrbodals 
kommunalförbund 438 198 kronor för tillväxtprogrammet. 50 000 kronor tas 
ur konto för näringslivsarbete, ansvar 211, verksamhet 211och 388 198 
kronor tas ur från konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 
2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________ 
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KS § 118 
AU § 152 152/2008 
 
Nätverk för ungdomsdialoger 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Sveriges Komuner och Landsting som inkom till 
kanslienheten 2008-04-30 

2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Susanne Korduner och 
kanslisekreterare Anna-Stina Larsson, daterad 2008-04-29 

 
Sveriges Kommuner och Landsting avser under hösten 2008 att starta ett 
nätverk för kommuner som vill utveckla former för dialog med ungdomar.  
 
Skribenterna föreslår att: 

• Åmåls kommun ansöker om deltagande i Sveriges kommuner och 
Landstings ungdomsnätverk 

• Samordnare för Åmåls del i nätverket blir utvecklingschef Jan-Erik 
Lundin, EU-informatör Anna Ottosson och folkhälsosamordnare Eva-
Linnéa Eriksson 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun ansöker om deltagande i Sveriges kommuner och 
Landstings ungdomsnätverk 

2. Samordnare för Åmåls del i nätverket blir utvecklingschef Jan-Erik 
Lundin med hjälp av EU-informatör Anna Ottosson och 
folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson 

3. Som politiska representanter till nätverket utses kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 

1. Åmåls kommun ansöker om deltagande i Sveriges kommuner och 
Landstings ungdomsnätverk 

2. Samordnare för Åmåls del i nätverket blir utvecklingschef Jan-Erik 
Lundin med hjälp av EU-informatör Anna Ottosson och 
folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson 

3. Som politiska representanter till nätverket utses kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

______________________ 
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KS § 119 
AU § 153 256/2005 
 
Ombildning av nätverket Klimatkommunerna 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-04-21 SBN § 
33 

2. Skrivelse från Klimatkommunerna, daterad 2008-03-04 
 

Åmåls kommun är medlem i nätverket Klimatkommunerna. Nätverket önskar 
att medlemmarna tar ställning till om klimatkommunerna ska bilda en egen 
förening eller om klimatkommunerna ska gå samman med Sveriges 
ekokommuner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förorda att 
Klimatkommunerna bildar en egen förening. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun förordar att Klimatkommunerna bildar en egen 
förening. 

2. Eventuella kostnader för ombildandet omdisponeras från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter ansvar 91, 
verksamhet 0512 till miljö, hälsa och hållbar utveckling, ansvar 310, 
verksamhet 262. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 

1. Åmåls kommun förordar att Klimatkommunerna bildar en egen 
förening. 

2. Eventuella kostnader för ombildandet omdisponeras från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter ansvar 91, 
verksamhet 0512 till miljö, hälsa och hållbar utveckling, ansvar 310, 
verksamhet 262. 

______________________ 
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KS § 120 59/2006 
  
Upphandling av PA/lönesystem  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-11 KS § 287 att personalchef Jeanette 
Lämmel får delegation på att välja vilket nytt PA/lönesystem som ska 
upphandlas. 
 
Personalchefen informerar om den pågående upphandlingen av 
personaladministrativt lönesystem. De olika anbudsgivarna har utvärderats 
utefter kvalitet och pris och redovisas. 
 
Årskostnaderna för det nya PA/lönesystemet kommer att bli lägre än 
kostnaderna för det nuvarande. Dock får kommunen räkna med kostnader och 
stor arbetsinsats för utbildning av personal när det nya systemet införs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 121 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-04-01, förköpsärende, Åmål Almen 12, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Örnen 4, Lunnegatan 9, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Ankaret 6, Hammanrsgatan 10, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Ankaret 7, Vänersborgsvägen 7, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Tjuke 1.11,Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Södergården 1:83, Tösse med Tydje 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Höganäs 1:41, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Örnen 1, Åmål 
2008-04-10, förköpsärende, Åmål Lund 1:17, Tösse med Tydje 
2008-04-14, förköpsärende, Åmål Gustavsberg 1:40, Tösse med Tydje 
2008-04-14, förköpsärende, Åmål Gyltungebyn 2:1, Ånimskog 
2008-04-14, förköpsärende, Åmål Tisteln 5, Karlstadsvägen, Åmål 
2008-04-29, förköpsärende, Åmål Åmåls-Nygård 1:59, Fågelmyrsgatan 5, 
Åmål 
2008-04-29, förköpsärende, Åmål Gobyn 3:3, Fröskog-Edsleskog 
2008-04-29, förköpsärende, Åmål Skölden 15, Drottniggatan 2, Åmål 
2008-05-05, förköpsärende, Åmål Kilane 4:41, Ånimskog 
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Forts KS § 121 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-03-20 om 

• anställnings upphörande 
• ledighet med lön vid fackliga studier 
• lön 
• kommunens minnesgåva 

 
Räddningschefens delegationsbeslut: 

• tillsyn 2008-04-07, 2008-04-09 
• brandsyn och tillsyn 2008-04-08 och 2008-04-14 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 122 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-04-15 och 2008-
04-22 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-04-02 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-02-27 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 123 95/2008 
 
Inspektion av kommunens överförmynderi 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-03-20, behandlas. 
 
Länsstyrelsen har genomfört inspektion av kommunens överförmynderi enligt 
19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsordningen. 
 
Vid den förra inspektionen noterades visa brister i diarieföringen, som nu har 
förbättrats.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 124 65/2008 
 
Tillstånd att bruka övervakningskamera 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-04-18, behandlas. 
 
Länsstyrelsen ger Stena Miljö AB tillstånd att använda en kamera för 
övervakning av avfallscontainer. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 125  
 
Minnesanteckningar 
 
Följande dokument behandlas: 

• Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet/styrgrupp nytt 
aktieägaravtal, daterad 2008-04-07 

• Minnesanteckningar från samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet, 
daterad 2008-04-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-05-13 29 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 126  
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande dokument behandlas: 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland: Beställarbokslut, daterat 
2008-04-25 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland: Avtalsuppföljning, daterat 
2008-04-25 

• Sveriges kommuner och landsting: På den säkra sidan – om intern 
kontroll för förtroendevald. Dokumentet inkom till kanslienheten 
2008-04-15 

• Energimyndigheten: Stormen Per – lärdom för en tryggare 
energiförsörjning efter 2000-talet andra stora storm. Dokumentet 
inkom till kanslienheten 2008-04-14 

• Hyresgästföreningen: När kvaliteten får styra – erfarenheter och 
slutsatser från kvalitetsprojektet i Göteborg. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-04-16  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 127 
 
Årsredovisningar 
 
Följande dokument behandlas: 

• Länsstyrelsen: Vår verksamhet 2007-2008, daterad 2008-04-02 
• E.on Sverige: Årsredovisning 2007 
• SOS Alarm: Årsredovisning 2007, daterad 2008-04-16 
• Energimarkandsinspektionen: Energimarknad 2007, daterad 2008-04-

07 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 128 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
 


