
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2008-06-03 1-24 
   

 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) 
Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s)  
Kjell Lindstedt (s) i st f Birgitta Johansson (s) 
Ulf Hanstål (m) 
 

Övriga deltagande Thomas Olson (fp), ersättare till kl 15.40 
Cecilia Gustafsson (s), ersättare 
Barbro Gustafsson (m), ersättare 
Kommunchef Susanne Korduner  
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson  
Ekonomichef Roy Björck 
Personalchef Jeanette Lämmel 
Kanslisekreterare Anna-Stina Larsson, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson §§ 130, 144, 146 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin  §§ 130, 144, 146 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid 2008-06-05, kl 16.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 130-154 

Anna-Stina Larsson  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-06-03 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Anna-Stina Larsson……………………………………………………. 
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KS § 130 
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 22, 2008: 
 
Antal arbetslösa  244 
Varav ungdomar 18-24 år 37 
 
Antal personer i aktivitetsstöd 168 
Varav ungdomar 18-24 år 37 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-22 2008 201 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-22 2007 155 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 131 
AU § 166 363/2007 
 
Organisationsförändring i samband med pensionsavgång 
 
Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner, förvaltningschef Tommy 
Jingfors och planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-04-30, 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-08 KS § 333 om 
organisationsförändring med anledning av att fastighetsingenjör Lennart 
Karlsson gick i pension. 
 
Skribenterna föreslår en justering för att få en tydligare ansvarsfördelning 
mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller 
fastighetsfrågor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Alla frågor/ärenden som rör obebyggd mark och/eller fastighet som i 
detaljplan är angiven för handels- och industriverksamhet, och som 
ägs av kommunen läggs under kommunstyrelsens förvaltning 

2. Alla frågor/ärenden som rör övrig mark eller fastighet som ägs av 
kommunen läggs under samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 

3. Budgeten justeras från och med 2009 mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. 

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

1. Alla frågor/ärenden som rör obebyggd mark och/eller fastighet som i 
detaljplan är angiven för handels- och industriverksamhet, och som 
ägs av kommunen läggs under kommunstyrelsens förvaltning 

2. Alla frågor/ärenden som rör övrig mark eller fastighet som ägs av 
kommunen läggs under samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 

3. Budgeten justeras från och med 2009 mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. 

______________________  
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KS § 132 
AU § 167 39/2007 
 
Revidering av nämndernas reglementen 
 
Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson, daterad 2008-03-
26, behandlas. 
 
Säkerhetsskyddschefen skriver att under senare år har nya lagar och 
förordningar som berör kommunal arbetsmiljö och säkerhet trätt i kraft. 
Dessutom ställer försäkringsbolagen större krav på kommunen rörande dessa 
frågor för att över huvudet taget lämna anbud för att teckna försäkring. 
 
Säkerhetsskyddschefen föreslår att kommunstyrelsen gör ett tillägg i 
nämndens reglemente gällande dessa frågor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 

följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente: 
 

”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker” 

 
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att inkomma till 

kommunfullmäktige med reglementen, kompletterade med 
ovanstående formulering.  

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 
följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente: 
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Forts KS § 132 
 

”Nämnden är ansvarig för att inom sitt eget verksamhetsområde 
identifiera och analysera risker som kan leda till ohälsa, olycksfall, 
skada på egendom, räddningstjänstinsats eller extraordinär händelse 
samt att fastställa en plan för hur dessa risker ska hanteras. 
 
Nämnden skall vidta åtgärder för att förhindra eller lindra 
konsekvenserna vid eventuella händelser till följd av ovanstående 
risker” 

 
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att inkomma till 

kommunfullmäktige med reglementen, kompletterade med 
ovanstående formulering.  

______________________  
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KS § 133 
AU § 168 154/2008 
 
Försäljning av mark, Åmåls-Nygård 1:62 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förfrågan om markköp, som inkom till kanslienheten 2008-04-30 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2008-05-15 
3. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-05-15 

 
Sven Rådh, Smeab önskar köpa fastigheten Åmåls-Nygård 1:62 för att bygga 
en maskinhall och verkstad. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen säljer fastigheten till Smeab i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Åmåls-
Nygård 1:62 till Smeab, i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Åmåls-
Nygård 1:62 till Smeab, i enlighet med köpeavtalet. 
______________________  
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KS § 134 
AU § 169 115/2008 
 
Förfrågan om att köpa fastigheterna Kilarna 1:65, 1:66 och 1:67 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förfrågan om markköp, som inkom till kanslienheten 2008-04-07 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2008-05-15 
 
Anna-Lisa Nilsson önskar köpa fastigheterna Kilarna 1:65, 1:66 och 1:67 
eftersom de gränsar till hennes skogsmark. 
 
Planeringsingenjören skriver att den sökande 1996 och 2003 ansökt om att få 
köpa fastigheterna. Kommunstyrelsen har i båda fallen avslagit förfrågan. 
Eftersom planeringsingenjören inte kan se att något nytt tillförts ärendet 
föreslår han att kommunstyrelsen återigen avslår förfrågan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Förfrågan om att köpa fastigheterna Kilarna 1:65, 1:66 och 1:67 avslås med 
hänvisning till tidigare fattade beslut. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Förfrågan om att köpa fastigheterna Kilarna 1:65, 1:66 och 1:67 avslås med 
hänvisning till tidigare fattade beslut. 
______________________  
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KS § 135 
AU § 170 170/2008 
 
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman, daterad 2008-05-
12 

2. Förslag till reviderad delegationsordning, som inkom till kanslienheten 
2008-05-20 

 
Kommunutredaren skriver att delegationsordningen bör revideras med 
anledning av förändrad organisation, annorlunda personaluppsättning och 
förändring i kommunens arbetssätt. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 
______________________  
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KS § 136 
AU § 171 116/2008 
 
Granskningsrapport för årsredovisning för Åmåls kommun 2007 
 
Granskningsrapport från revisorerna, daterad 2008-04-07, behandlas. 
 
Revisorerna anser bland annat att kommunens ekonomiska situation och 
utveckling fortfarande är svag och att åtgärder måste vidtas under kommande 
år. Redogörelserna för måluppfyllelsen är av olika kvalitet och detta bör 
åtgärdas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunchefen och ekonomistrategen får i uppdrag att se över 
lämpliga åtgärder utifrån de synpunkter som framförs i 
granskningsrapporten. Uppdraget återrapporteras i samband med 
budgetberedningen inför 2009 års budget. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att ta till sig de 
synpunkter som framförs i granskningsrapporten. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 

1. Kommunchefen och ekonomistrategen får i uppdrag att se över 
lämpliga åtgärder utifrån de synpunkter som framförs i 
granskningsrapporten. Uppdraget återrapporteras i samband med 
budgetberedningen inför 2009 års budget. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att ta till sig de 
synpunkter som framförs i granskningsrapporten. 

______________________  
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KS § 137 
AU § 172 131/2008 
 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-04-09 
2. Skrivelse från räddningschef Anders Olsson, daterad 2008-05-08 

 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner varje mandatperiod 
anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Länsstyrelsen önskar besked om när dessa handlingsprogram beräknas antas. 
 
Räddningschefen skriver att för Åmåls kommun är avsikten att behandla 
handlingsprogram under senare delen av hösten 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skrivelse från räddningschef Anders Olsson lämnas som Åmåls kommuns 
yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Skrivelse från räddningschef Anders Olsson lämnas som Åmåls kommuns 
yttrande. 
______________________  
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KS § 138 
AU § 173 87/2008 
 
Ersättningssystem i samverkan – remiss från Försvarsdepartementet 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Försvarsdepartementet, daterad 2008-03-11 
2. Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschef Mats Johansson 

 
Försvarsdepartementet har skickat betänkandet Ersättningssystem i 
samverkan till Åmåls kommun på remiss. 
 
Säkerhetsskyddschefen har vissa synpunkter på bland annat finansiering, 
grundsjälvrisk och premier och föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i 
enlighet med hans förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från säkerhetsskyddschefen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från säkerhetsskyddschefen. 
______________________  
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KS § 139 
AU § 174 45/2008 
 
Plankostnadsavtal för fastigheten Södergården 1:65, Tösse 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till plankostnadsavtal för fastigheten Södergården 1:65 i 
Tösse. Dokumentet kom in till kanslienheten 2008-05-12 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-05-05 BMN § 
92 

 
Bygg- och miljönämnden överlämnar plankostnadsavtalet till 
kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet för fastigheten Södergården 
1:65 i Tösse. Kostnaden på 11 000 kronor överförs från kommunstyrelsens 
oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet för fastigheten Södergården 
1:65 i Tösse. Kostnaden på 11 000 kronor överförs från kommunstyrelsens 
oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512. 
______________________  
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KS § 140 
AU § 175 471/2007 
 
Plankostnadsavtal för fastigheten Illern 10, Åmål 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till plankostnadsavtal. Dokumentet kom in till kanslienheten 
2008-05-12 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-05-05 BMN § 
87 

 
Bygg- och miljönämnden överlämnar plankostnadsavtalet till 
kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet för fastigheten Illern 10. 
Kostnaden på 22 000 kronor överförs från kommunstyrelsens oförutsedda, 
ansvar 91, verksamhet 0512.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet för fastigheten Illern 10. 
Kostnaden på 22 000 kronor överförs från kommunstyrelsens oförutsedda, 
ansvar 91, verksamhet 0512. Resterande 22 000 kronor debiteras Åmåls 
kommunfastigheter AB. 
______________________  
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KS § 141 
AU § 188 168/2008 
 
Markreglering av fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-05-20 
2. Förslag till markregleringsavtal, daterat 2008-05-19 

 
Åmåls kommun har sålt 97 000 m2 industrimark till Åmåls industrifastigheter 
AB. Fastigheten har beteckningen Åmåls-Nygård 1:83. Företaget önskar nu 
återlämna 38 000 m2 av fastigheten i utbyte mot motsvarande yta i Åmåls-
Nygård 1:1. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen tillmötesgår önskemålet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Godkänna byte av mark genom markreglering av 38 000 m2 mellan av 
fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 i enlighet med det 
föreslagna markregleringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

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

1. Godkänna byte av mark genom markreglering av 38 000 m2 mellan av 
fastigheterna Åmåls-Nygård 1:1 och 1:83 i enlighet med det 
föreslagna markregleringsavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-06-03 15 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 142 
AU § 189 168/2008 
 
Försäljning av del av Åmåls- Nygård 1:1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-05-20 
2. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-05-19 

 
Åmåls industrifastigheter AB önskar återlämna 38 000 m2 av fastigheten 1:83 
i utbyte mot motsvarande yta i Åmåls-Nygård 1:1. 
 
Tomas Hassan önskar köpa 20 000 m2 av den aktuella marken på fastigheten 
Åmåls-Nygård 1:83, under förutsättning att markregleringen mellan Åmåls 
industrifastigheter AB och kommunen går enligt planerna. 
 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen tillmötesgår önskemålet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att  

1. Låta Tomas Hassan köpa del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1, i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Åmåls kommun 
kommer i besittning av mark längs Forsbrogatan 

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

1. Låta Tomas Hassan köpa del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1, i 
enlighet med det föreslagna köpeavtalet 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 
och kommunchef Susanne Korduner 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Åmåls kommun 
kommer i besittning av mark längs Forsbrogatan 

______________________  
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KS § 143 
AU § 190 409/2007 
 
Detaljplan för del av fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret 
Fjärilen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till detaljplan för fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av 
kvarteret Fjärilen. Dokumentet kom in till kanslienheten 2005-05-12 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-05-05 BMN § 
90 

 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret Fjärilen. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
fastigheten Åmål 4:1, utvidgning av kvarteret Fjärilen. 
______________________  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-06-03 17 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 144 
AU § 191 159/2008 
 
Översyn av hastighetsgränser på det nationella vägnätet inom Vägverket 
region väst 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag på nya hastighetsgränser som kom in till kanslienheten 2008-
05-09 

2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 2008-05-21 
 
Vägverket har sänt förslag till nya hastighetsgränser till kommunen för 
yttrande.  
 
Planeringsingenjören berättar att förslaget i huvudsak innebär oförändrade 
hastighetsgränser, med några undantag och föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna de föreslagna hastighetsgränserna men samtidigt påpeka att de stora 
brister som finns längs sträckan snarast bör åtgärdas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
De föreslagna hastighetsbegränsningarna godkänns. Åmåls kommun vill 
samtidigt påpeka att de stora brister längs sträckan som Vägverket 
uppmärksammar i förslaget bör åtgärdas snarast. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
De föreslagna hastighetsbegränsningarna godkänns. Åmåls kommun vill 
samtidigt påpeka att de stora brister längs sträckan som Vägverket 
uppmärksammar i förslaget bör åtgärdas snarast. 
______________________  
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KS § 145 
AU § 192  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - aprilprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-05-26, behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett överskott på 1 024 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från april månad redovisar ett underskott 
på 7 907 000 kronor 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________ 

  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________  
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KS § 146 
AU § 193 436/2007 
 
Bildande av gemensamt servicekontor 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från MBL § 19-information, daterat 2008-05-22 
2. Skrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson och utvecklingschef 

Jan-Erik Lundin, daterad 2008-05-21 
 

Sedan ett år tillbaka pågår diskussioner mellan försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, skatteverket och kommunledningen om en 
samlokalisering av samhällsservice. Kommunen förutsätts hyra 
försäkringskassans nuvarande lokaler i fastigheten Banken 5 för att sedan i sin 
tur hyra ut lämpliga delar till de övriga aktörerna. 
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin meddelar att de ekonomiska 
förutsättningarna har förändrats efter att skrivelsen skrevs.  
 
Hyran för Banken 5 beräknas vara 580 000 kronor exklusive el och 
fastighetsskatt.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Uppdrag ges till planeringsingenjör Olle Andersson och 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin att inkomma med hyresavtal för 
fastigheten Banken 5. Uppdraget återrapporteras till 
kommunstyrelsens möte 2008-06-03. 

2. Ovanstående beslut fattas under förutsättning att huvuddelen av 
förhyrda lokaler kan hyras ut till arbetsförmedlingen. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande Kurt 
Svensson (c) i uppdrag att underteckna redovisat förslag till 
hyresavtal. Lokalhyra inklusive värme är 580 000 kronor per år 
exklusive el och fastighetsskatt. Hyresavtalet ska tecknas på 7 år.  

2. Ovanstående beslut fattas under förutsättning att vidareförhyrning till 
arbetsförmedlingen sker med en hyresnivå på ca 400 000 kronor per år 
exklusive el och fastighetsskatt.   

______________________  
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KS § 147 
POU § 59 282/2004 
 
Tydliggörande av organisation mellan bygg- och miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunchef Susanne Korduner och kommunutredare Ida Rådman har i 
skrivelse 2008-04-28 framfört följande i rubricerade ärende: 
 
”Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-07, KS § 378, att förändra organisa-
tionen för bygg- och miljöförvaltningen och kultur- och serviceförvaltningen 
genom att bilda en gemensam förvaltning. Organisationsförändringen trädde  
i kraft 2005-01-01 och från och med 2007-01-01 kallas förvaltningen 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Av handlingarna framgår att den nya 
organisationen planerades på så sätt att det inte skulle uppstå några 
jävsituationer när bygg- och miljönämnden utöver tillsyn av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.  
 
Med hänsyn till detta har miljöchefen sedan 2005 varit direkt underställd 
kommunchefen och samtliga medarbetar- och lönesamtal har förts mellan 
dessa parter.  
 
Beslutet som fattades är dock inte helt tydligt och därför föreslås 
kommunstyrelsen att förtydliga detta och klargöra det faktiska arbetssätt som 
använts inom kommunen. 
 
Förslag till beslut 
För att undvika jävsituationer mellan bygg- och miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden är miljöchefen direkt underställd kommunchefen 
och har så varit sedan 2005-01-01.” 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
För att undvika jävsituationer mellan bygg- och miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden är miljöchefen direkt underställd kommunchefen 
och har så varit sedan 2005-01-01. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enlighet personal- och organisationsutskottets förslag: 
För att undvika jävsituationer mellan bygg- och miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden är miljöchefen direkt underställd kommunchefen 
och har så varit sedan 2005-01-01. 
______________________  
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KS § 148 187/2008 
 
Förslag till nedläggning av äldreboende 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag för vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2008-
05-27 Von § 73.  

2. Tjästeskivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius daterad 2008-
05-19.  

 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius skriver budgetunderskottet i 2008 års 
budget beräknas i dagsläget till ca 5 miljoner kronor beroende på ökade 
kostnader i försörjningsstöd och externa placeringar av unga och vuxna. I den 
preliminära budgetramen för 2009 saknas ca 9 miljoner kronor inklusive 
kostnader för åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder för att 
minska kostnader för både år 2008 och 2009 måste därför tas inom 
äldreomsorgen.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett av boendena 
vid Södergården läggs ner. Nerdragningen skall ske under 2008 för att ge en 
möjlighet till besparing i 2009 års budget.  
 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett av boendena vid 
Södergården läggs ner. Nerdragningen skall ske under 2008 för att ge en 
möjlighet till besparing i 2009 års budget.  
______________________  
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KS § 149 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-05-12, förköpsärende, Åmål Snäppan 5, Drottning Kristinas väg 6, 
Åmål 
2008-05-26, förköpsärende, Åmål Edsleskogs-Näs 1:6, Fröskog- Edsleskog 
2008-05-26, förköpsärende, Åmål Jakobsbyn 1:85, Åmål 
2008-05-26, förköpsärende, Åmål Karsbydalen 1:13, Fröskog-Edsleskog 
 
Kommunchefens delegationsbeslut 
Antagande i hemvärnet daterad 2008-05-16  
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-05-26 om 

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

 
Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsbeslut: 
2008-05-27 om 

• anställnings upphörande 
• ledighet med lön vid fackliga studier 
• ledighet utan lön vid fackliga studier 
• lön/arvode 
• nytt/ändrat anställningsavtal 

 
Räddningschefens delegationsbeslut: 

• brandskydd 2008-04-16 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 150 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-05-06 och 2008-
05-20, 2008-05-27 behandlas. 
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Fort KS § 150 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-05-07 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-04-29 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 

 
KS § 151 
 
Pressmeddelande 
 
Pressmeddelande från SKL om ”Konjunkturen mjuklander” och ”Kärvare 
tider för kommuner och landsting” daterad 2008-05-12, behandlas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 
 
KS § 152 
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande dokument behandlas: 

• Miljömål för Västra Götalands län daterad 2008-05-09. 
• Mål och inriktning för 2009-2011 för Hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Dalsland daterad 2008-05-28. 
• Ekonomisk rapport jan-mars 2008 för Västtrafik AB daterad 2008-05-

27.  
• Analysrapport om avtalspensioner från Sveriges Kommuner och 

Landsting daterad 2008-05-15. 
• Forskarantologi om den kommunala självstyrelsen – ”Makten över 

kommunerna” daterad 2008-05-12. 
• Förtroendevalda i kommuner och landsting – en rapport om 

politikerantal och representativitet som inkom till kanslienheten 2008-
05-26 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 153 
 
Årsredovisningar/årsmötesprotokoll  
 
Följande dokument behandlas: 

• Årsredovisning 2007 för Sveriges Kommuner och Landsting som 
inkom till kanslienheten 2008-05-19. 

• Årsmötesprotokoll från Vänerns Vattenvårdsförbund och 
minnesanteckningar från möte om statusklassning av Vänern, 2008-
04-23.  

• Vervas verksamhetsår 2007 
• Regeringskansliets årsbok 2007 som inkom till kanslienheten 2008-

05-23 
• Årsredovisning från Gryning Vård AB som inkom till kanslienheten 

2008-05-16. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 154 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 


