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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                         13.30-16.00 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej §§ 168-169  

Kjell Kaså (c) 
Anne Sörqvist (c) 
Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) ordförande §§ 168-169 
Christer Törnell (kd)  
Gustav Wennberg (s) 
Ewa Arvidsson (s) 
Michael Karlsson (s)  
Birgit Karlsson (mp) i st f Birgitta Johansson (s)  
Ulf Hanstål (m) 
 

Övriga deltagande Thomas Olson (fp) ersättare 
Inga Engström (s) ersättare 
Kanslisekreterare Anna-Stina Larsson, sekreterare 
Tf kommunchef Jeanette Lämmel 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson 
Ordföranden Olle Markgren från Dalslands Turist AB § 161 
VD Andreas Norum från Dalslands Turist AB § 161 

Utses att justera Michael Karlsson  
Justeringens  
plats och tid 2008-08-14, 10.00 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 161-202 

Anna-Stina Larsson   

Ordförande 
  

Kurt Svensson                                 Ulla-Britt Johansson  

Justerande 
 

Michael Karlsson                              Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-08-12 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift ……………………………………………………. 
Anna-Stina Larsson  
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KS § 161 
 
Dalslands Turist AB 
 
Ordföranden Olle Markgren och VD Andreas Norum från Dalslands Turist 
AB informerar om bolagets affärsidé, verksamhet och vision.  
 
Ordförande Kurt Svensson (s) tackar för informationen. 
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KS § 162  
AU § 196 182/2008 
 
Hantering av skolhälsojournaler inom grundskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Catrin Eriksson, daterad 2008-04-25 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14, 

BUN § 80 
 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att 
lämna skolhälsojournaler i original från grundskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att 
lämna skolhälsojournaler i original från grundskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
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KS § 163 
AU § 197 181/2008 
 
Hantering av skolhälsojournaler inom gymnasieskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Catrin Eriksson, daterad 2008-04-25 
2. Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-05-15, GYMN § 44 

 
Catrin Erikssons skrivelse redogör för de rutiner kommunen har för hantering 
av skolhälsovårdsjournaler. Skolhälsovårdsjournaler upprättas i skolan och 
följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev flyttar från en 
kommun till en annan måste både kommunfullmäktige och elevens målsman 
godkänna att orginalskolhälsojournaler överförs till den nya kommunens 
skolhälsovård. Ett sådant beslut måste årligen fattas av fullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal i original till annan myndighet 
i enlighet med 15§ 2:a stycket arkivlagen. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att lämna 
skolhälsojournaler i original från gymnasieskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tillstånd att lämna 
skolhälsojournaler i original från gymnasieskolan till annan myndighet i 
enlighet med 15 § 2:a stycket i arkivlagen. 
______________________  
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KS § 164 
AU § 198 496/2007 
 
Motion om införande av avgiftsfri barnomsorg inom Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2007-12-18 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14 

BUN § 75 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att en avgiftsfri barnomsorg utreds 
och införs snarast. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med anledning av 
det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns finansierings-
förslag. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Kurt Svensson (c) yrkar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
yttrande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, nämligen Gustav 
Wennbergs (s) och Kurt Svenssons (c). Ordföranden ställer proposition på de 
båda yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
anledning av det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns 
finansieringsförslag. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen Michael Karlssons 
(s) och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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Fort § 164 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
anledning av det ansträngda budgetläget samt att det i motionen ej finns 
finansieringsförslag. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgit 
Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet.  
______________________ 
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KS § 165 
AU § 199 462/2007 
 
Motion om ungdomssocial nämnd 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2007-11-25 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-05-14 

BUN § 74 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-01-17, VON 

§ 4 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att en ungdomssocial nämnd enligt 
redan framtaget förslag införs från och med halvårsskiftet 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med anledning av 
att en ungdomssocial nämnd, med så stor målgrupp, får en omfattning som 
blir svårhanterlig. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Kurt Svensson (c) yrkar i enlighet med vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, nämligen Gustav 
Wennbergs (s) och Kurt Svenssons (c). Ordföranden ställer proposition på de 
båda yrkandena och konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet. 
 ______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen Michael Karlssons 
(s) och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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Fort § 165 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Ewa Arvidsson (s) och Birgit 
Karlsson (mp) reserverar sig mot beslutet.  
______________________ 
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KS § 166 
AU § 200 173/2008 
 
Tillsynsavgift för detaljhandel med nikotinläkemedel 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Utveckling Socialtjänsten i Dalsland, daterad 2008-04-
16  

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-05-15, VON 
§ 66 

 
Från och med den 1 mars 2008 har kommunen i uppgift att ta emot 
anmälningar om att bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel och 
kontrollera att handlaren lever upp till de krav som ställs. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxor för 
tillsyn av nikotinläkemedel, i enlighet med skrivelsen från Utveckling 
Socialtjänsten i Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 
1 500 kronor per år om endast nikotinläkemedel säljs. 

2. Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås 
avgiften reduceras till 1 000 kronor per år för försäljning av 
nikotinläkemedel. 

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

3. Taxan för 2008 vad gäller tillsyn av nikotinläkemedel fastställs till 
1 500 kronor per år om endast nikotinläkemedel säljs. 

4. Har försäljningsstället även tobaks- och folkölsförsäljning föreslås 
avgiften reduceras till 1 000 kronor per år för försäljning av 
nikotinläkemedel. 

______________________ 
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KS § 167 
AU § 201 172/2008 
 
Utökning av antalet representanter i kommunala pensionärsrådet  
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-05-15, VON § 67, 
behandlas. 
 
I dagsläget har SPF Åmåliterna en ordinarie ledamot och en ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet. Eftersom föreningen har fått ökat antal 
medlemmar under senare år vill föreningen öka antalet representanter i 
pensionärsrådet till två ordinarie och två ersättare. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utökning av antalet 
ordinarie ledamöter och ersättare och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglerna 
för samarbetet mellan Åmåls kommun och kommunala pensionärsråd så att 
pensionärsföreningen SPF Åmåliterna ges rätt till två ordinarie ledamöter och 
två ersättare i det kommunala pensionärsrådet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglerna 
för samarbetet mellan Åmåls kommun och kommunala pensionärsråd så att 
pensionärsföreningen SPF Åmåliterna ges rätt till två ordinarie ledamöter och 
två ersättare i det kommunala pensionärsrådet. 
______________________ 
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KS § 168 
AU § 202 171/2008 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2007 
 
Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunalförbund, som inkom 
till kanslienheten 2008-05-23, behandlas. 
 
Förbundets arbetar främst med frågor som infrastruktur, entreprenörskap, 
kompetensutveckling, besöksnäring, marknadsföring och primärkommunalt 
samarbete. Årets resultat uppgår till 82 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund vad gäller 
Åmåls kommuns del. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 2007 vad 
gäller Åmåls kommuns del. 

 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Birgit 
Karlsson (mp) och Kjell Kaså (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (c) ordförande. 
______________________ 
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KS § 169 
AU § 203 171/2008 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
2007 
 
Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunalförbund, som 
inkom till kanslienheten 2008-05-23, 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 ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s), deltar i 
beslutet trots jävssituation för att göra utskottet beslutsfört, i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till 
förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund för 
räkenskapsåret 2007, vad gäller Åmåls kommuns del. 
 
Kurt Svensson (c), Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Birgit 
Karlsson (mp) och Kjell Kaså (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Under denna punkt är Ulla-Britt Johansson (c) ordförande.  
_____________________ 
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KS § 170 
AU § 204 85/2008 
 
Ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Vänerhamn AB, som inkom till kanslienheten 2008-05-
22 

2. Förslag till nytt aktieägaravtal för Vänerhamn AB, som inkom till 
kanslienheten 2008-05-22 

 
Det föreslås att ändra aktieägaravtalet för Vänerhamn AB så att bolaget lättare 
kan administrera vakanser i styrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtalet 
för Vänerhamn AB 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtalet 
för Vänerhamn AB 
______________________ 
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KS § 171 
AU § 205 72/2008 
 
Ändring av kvotvärde av aktier i Åmåls-Nygård AB 
 
Skrivelse från Åmåls-Nygård AB, daterad 2008-05-12, behandlas. 
 
I samband med köpet av Åmåls-Nygård AB ändrades kvotvärdet på aktierna 
från 1 krona till 100 kronor. Aktiekapitalet är samma som tidigare, nämligen 3 
miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-08-12 15 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 172 
AU § 219 142/2008 
 
Svar på remissen Lättare att samverka 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Finansdepartementet, daterad 2008-04-16 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jan-Erik Lundin, daterad 2008-

06-05 
 
En statlig utredning om former för samverkan mellan statliga myndigheter 
och kommuner har skickat ett delbetänkande till Åmåls kommun för yttrande. 
I betänkandet föreslås förändringar och förenklingar av lagen om samtjänst 
vid medborgarkontor. 
 
Utvecklingschefen föreslår att kommunen lämnar följande yttrande som svar 
på remissen: 
Åmåls kommun ser positivt på de förändringar i samtjänstlagen som 
utredningen föreslår och förutsätter att detta är en början på en process med 
ytterligare förenklingar i lagar och föreskrifter som reglerar statliga 
myndigheters och kommuners möjligheter att samverka kring service och 
myndighetsutövning för kommunens invånare. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ser positivt på de förändringar i samtjänstlagen som 
utredningen föreslår och förutsätter att detta är en början på en process med 
ytterligare förenklingar i lagar och föreskrifter som reglerar statliga 
myndigheters och kommuners möjligheter att samverka kring service och 
myndighetsutövning för kommunens invånare. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Åmåls kommun ser positivt på de förändringar i samtjänstlagen som 
utredningen föreslår och förutsätter att detta är en början på en process med 
ytterligare förenklingar i lagar och föreskrifter som reglerar statliga 
myndigheters och kommuners möjligheter att samverka kring service och 
myndighetsutövning för kommunens invånare. 
______________________ 
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KS § 173 
AU § 220 193/2008 
 
Plankostnadsavtal för fastigheten Mörtebol 1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till plankostnadsavtal, som inkom till kanslienheten 2008-06-
05 

2. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-05-22, BMN § 
100 

 
Plankostnadsavtalet gäller fastigheten Mörtebol 1 och har som syfte att 
möjliggöra avstyckning. 
 
Bygg- och miljönämnden tillstyrker plankostnadsavtalet och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet. Kostnaden på 12 000 
kronor överförs från kommunstyrelsens oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 
0512. Resterande 12 000 kronor debiteras beställaren. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet. Kostnaden på 12 000 
kronor överförs från kommunstyrelsens oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 
0512. Resterande 12 000 kronor debiteras beställaren. 
______________________ 
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KS § 174 
AU § 221 192/2008 
 
Tillägg till riktlinjer för bygglov och fastighetsbildning på Nötön 
 
Samrådshandlingar gällande tillägg till riktlinjer för bygglov och 
fastighetsbildning på Nötön, daterad 2008-05-15, behandlas. 
 
Syftet med tillägget är att kunna höja tillåten bruttoarea för bostadsändamål 
för befintliga tomter som är större än 2 000 m2 på Nötön. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar. 
______________________ 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
______________________ 
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KS § 175 
AU § 222 178/2008 
 
Tilldelningsbeslut om ramavtalsupphandling för eID 2008 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Verva, daterad 2008-05-26 
2. Tjänsteskrivelse från IT-chef Pontus Karlsson, daterad 2008-06-10 

 
Verva har slutfört utvärderingen av upphandling av ramavtal för eID 2008 och 
fattat tilldelningsbeslut. För att Åmåls kommun ska kunna göra avrop vid en 
eventuell upphandling måste kommunen fatt likalydande tilldelningsbeslut. 
 
IT-chefen föreslår att kommunen tar ett tilldelningsbeslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med utgångspunkt från Vervas utvärderingsrapport U:162 för eID 2008 och 
tilldelningsbeslut nr 2008-41 fattar Åmåls kommun ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen del. 
 
Anbudsgivare som deltagit i upphandlingen har getts upplysningar genom 
Vervas försorg. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Med utgångspunkt från Vervas utvärderingsrapport U:162 för eID 2008 och 
tilldelningsbeslut nr 2008-41 fattar Åmåls kommun ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen del. 
 
Anbudsgivare som deltagit i upphandlingen har getts upplysningar genom 
Vervas försorg. 
____________________ 
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KS § 176 
AU § 223 220/2008 
 
Bidrag till projektet Vatten och samhälle 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från kommunchef Susanne Korduner och personalchef 
Jeanette Lämmel, daterad 2008-06-09 

2. Minnesanteckningar från möte om Vatten och samhälle 2008-05-16 
 
Åmål deltar i ett projekt om hållbar utveckling inom kunskapsområdet vatten 
och samhälle. Syftet är att Västra Götaland ska vara världsledande inom 
hydrologisk, marinbiologisk och limnologisk forskning och utbildning inom 
tio år. 
 
Kommunchefen och personalchefen förslår att Åmåls kommun frigör ett 
anslag på 50 000 kronor till projektet Vatten och samhälle. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
50 000 kronor lämnas i bidrag till projektet Vatten och samhälle.  
 
Kostnaden tas ur konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, 
verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
50 000 kronor lämnas i bidrag till projektet Vatten och samhälle.  
 
Kostnaden tas ur konto för näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, ansvar 2, 
verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
______________________ 
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KS § 177 
AU § 236 248/2008 
 
Budgetäskande för nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 
 
Skrivelse från IT-chef Pontus Karlsson och kommunutredare Ida Rådman 
behandlas. Dokumentet inkom till kanslienheten 2008-07-15. 
 
IT-chefen och kommunutredaren skriver att kraven på att kommunen att 
kunna ha elektronisk dokumenthantering ökar. Det rör sig om att kunna ta 
emot och förvara elektroniska handlingar och att skicka till allmänheten, 
förtroendevalda och media. Kommunen har idag ett diarium som inte klarar 
detta och därför föreslås att nämnden äskar om pengar i 2009 års budget för 
att investera i ett ärende- och dokumenthanteringssystem. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker det föreslagna äskandet om pengar till 
investering för ärende- och dokumenthanteringssystem och inlämnar det till 
budgetberedningen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen tillstyrker det föreslagna äskandet om pengar till 
investering för ärende- och dokumenthanteringssystem och inlämnar det till 
budgetberedningen. 
______________________ 
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KS § 178 
AU § 238 238/2008 
 
Förslag till ändring av valdistrikten  
 
Följande dokument behandlas: 

• Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson daterad 2008-
06-26. 

• Protokollsutdrag från valnämnden 2008-06-26, § 3. 
 
Mot bakgrund av den nya vallagen – SFS 2005:837 – som innebär bland annat 
att ”ett valdistrikt skall omfatta mellan 1.000 och 2.000 röstberättigade”, 
måste nuvarande valdistriktsindelning förändras. Idag har 4 av kommunens 9 
valdistrikt färre än 1.000 röstberättigade.  
 
Kommunsekreterare Irene Larsson ger förslag till ändrad valdistriktsindelning 
på landsbygdsdistrikten och delvis inom tätorten från och med 2009. Förslaget 
innebär att antal valdistrikt minskas från 9 till 6. I förslaget finns också vissa 
justeringar av gränser, bland annat för att eliminera uppkomna enklaver inom 
området.  
 
Valnämnden beslutar godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, 
och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige för godkännande av 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anhålla hos länsstyrelsen om 
ändrad valdistriktsindelning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar valnämnden att anordna 
röstmottagningsställen på annan plats i landsbygdsdistriktet några timmar på 
valdagen.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
valnämndens förslag:  

• Godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, och godkänna 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 

• Anhålla hos länsstyrelsen om ändrad valdistriktsindelning. 
______________________ 
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Fort § 178 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Anne Sörqvist (c) föreslår en ändring i arbetsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen att ändra formuleringen, rekommenderar till föreslår 
valnämnden att anordna röstmottagningsställen.  
 
Ewa Arvidsson (s) yrkar bifall till Anne Sörqvist (c) förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå valnämnden att anordna 
röstmottagningsställen på annan plats i landsbygdsdistriktet några timmar på 
valdagen.   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
valnämndens förslag:  

• Godkänna framtaget förslag, enligt skrivelse och karta, och godkänna 
ändringar i valdistriktsindelningen från och med 2009. 

• Anhålla hos länsstyrelsen om ändrad valdistriktsindelning. 
______________________ 
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KS § 179 
AU § 239 178/2007 
 
Införande av vårdnadsbidrag 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterat 2008-05-28 KF § 111, 
behandlas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-28, KF § 111 att Åmåls kommun 
inför vårdnadsbidrag från den 15 augusti 2008. Ersättningsnivån sätts till 3000 
kronor per barn och ges enbart på heltid.  
 
Arbetsutskottet beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel i 
uppdrag att utreda frågan om var i organisationen som handläggandet av 
vårdnadsbidraget ska ske.  
 
Arbetsutskottet föreslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för 
handläggandet av vårdnadsbidraget under perioden 15 augusti till 31 oktober 
2008.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för 
handläggandet av vårdnadsbidraget under perioden 15 augusti till 31 oktober 
2008.  
______________________ 
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KS § 180 
AU § 240 259/2008 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - majprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-07-18, behandlas.  
 
Ekonomistrategen skriver att den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett 
överskott på 1 024 000 kronor. Den ekonomiska prognosen för maj 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 § 181 
AU § 241 193/2008 
 
Detaljplan för fastigheten Mörtebol 1, Åmål, avstyckning och markköp 
 
Förslag till detaljplan för fastigheten Mörtebol 1, behandlas.  
Kungörelsen inkom till kanslienheten 2008-07-01. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har planavdelningen utarbetat ett förslag till 
detaljplan för fastigheten Mörtebol 1, Åmål. Syftet med planen är att 
möjliggöra avstyckning från Mörtebol 1 och markköp från Åmål 5:2.  
 
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 § 182 
AU 242 163/2008 
 
Detaljplan för fastigheten Kilarna 1:7, Åmål  
 
Förslag till detaljplan för fastigheten Kilarna 1:7, Åmål, behandlas. 
Kungörelsen inkom till kanslienheten 2008-07-01. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har samhällsbyggnadsförvaltningens 
planavdelning utarbetat ett förslag till detaljplan för Kilarna 1:7, Åmåls 
kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av sju 
fritidshus som en utvidgning av befintligt fritidsbebyggelseområde på en udde 
i Vänern. 
 
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 § 183 
AU § 243  239/2008 
 
Eventuellt nyttjande av förköpsrätten på fastigheten Åmål Stora Berga 
1:56, Åmål  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Svensk fastighetsförmedling, daterad 2008-06-13. 
2. Skrivelse från Bratex-Bronzella som inkom till kanslienheten 2008-

08-05. 
 
Åmåls Missionsförsamling hade sålt fastigheten Åmål Stora Berga 1:56 till 
Bratex-Bronzella AB, till en kostnad av 2 800 000 kronor. Enligt 
Förköpslagen 1967:868 har kommunen förköpsrätt på fastigheter under vissa 
omständigheter.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens möte 2008-07-15, KS § 157. 
Kommunstyrelsen beslutade bland annat att uppmana bygg- och 
miljönämnden att undersöka kommunens förutsättningar för att använda 
förköpsrätten på fastigheten Åmål Stora Berga 1:56. 
 
Bratex-Bronzella AB skriver: ”Per idag den 4 aug -08 har överenskommelse 
träffats mellan säljande och köpande part enligt nedan att försäljning/köp av 
fastigheten Åmål Stora Berga 1:56, Vänersviksgatan 1, 662 36 Åmål ska 
hävas”. Båda parter häver avtalet och fastigheten återgår i säljarens egendom.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet ger tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel uppdraget att 
vidare utreda ärendet enligt angivna direktiv och återrapportera ärendet till 
arbetsutskottet den 26 augusti 2008.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att förköp av fastigheten inte är aktuell, med 
hänvisning till inkommen skrivelse från Bratex-Bronzella.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att förköp av fastigheten inte är aktuell, med 
hänvisning till inkommen skrivelse från Bratex-Bronzella.  
______________________ 
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KS § 184 
AU § 244 385/2007 
 
Ansökan om inrättande av friskola i Edsleskog 
 
Följande skrivelser behandlas: 

1. Remiss från Skolverket som inkom till kanslienheten 2008-04-08. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Svante Melander daterad 2008-

06-02. 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-06-11, 

BUN § 89. 
 
Stiftelsen Edsleskogs Friskola har till Skolverket inkommit med ansökan om 
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och 
fristående grundskola i Åmåls kommun.  
 
Åmåls kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan och inkomma med 
remissvar till Skolverket senast den 15 september 2008.  
 
Förvaltningschefen skriver att kommunen har beslutat att avveckla 
Edsleskogs skola, bl.a som en åtgärd för att följa lagen om god ekonomisk 
hushållning. Skolan är ej ekonomiskt bärkraftig, med ett litet elevantal och 
följaktligen hög personaltäthet, eftersom skolan inrymmer årskurserna 1-6.  

 
Förvaltningschef Svante Melander skriver ”Om friskola startas, med 20 elever 
från Åmåls kommun, betyder det ca 1,2 miljoner kronor i bidrag från 
kommunen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till remissyttrande samt inger 
yttrandet till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Förvaltningschef Svante Melander förtydligar inför arbetsutskottet de 
konsekvenser som bildandet av friskola i Edsleskog medför utifrån sitt 
remissyttrande. 
 
Sammanfattning av konsekvenser:  

• Bildande av friskola medför inga pedagogiska konsekvenser. 
• Ekonomisk konsekvens för kommunen är bidrag på ca 1,2 miljoner 

kronor, vilket innebär en kostnad för kommunen med samma belopp.  
• Organisatorisk konsekvens är att fyllnadsgraden av elever i 

Fengersfors skola inte blir det förväntade.  
 

 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-08-12 29 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Fort § 184 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag och inger förvaltningschefens remissyttrande till Skolverket, samt 
förvaltningschefens sammanfattning av konsekvenser: 

• Bildande av friskola medför inga pedagogiska konsekvenser. 
• Ekonomisk konsekvens för kommunen är bidrag på ca 1,2 miljoner 

kronor, vilket innebär en kostnad för kommunen med samma belopp.  
• Organisatorisk konsekvens är att fyllnadsgraden av elever i 

Fengersfors skola inte blir det förväntade.   
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag och inger förvaltningschefens remissyttrande till Skolverket, samt 
förvaltningschefens sammanfattning av konsekvenser: 

• Bildande av friskola medför inga pedagogiska konsekvenser. 
• Ekonomisk konsekvens för kommunen är bidrag på ca 1,2 miljoner 

kronor, vilket innebär en kostnad för kommunen med samma belopp.  
• Organisatorisk konsekvens är att fyllnadsgraden av elever i 

Fengersfors skola inte blir det förväntade.   
______________________ 
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KS § 185 
AU § 245 129/2008 
 
Ansökan om inrättande av friskola ”Nya Västermalm” 
 
Följande skrivelser behandlas: 

1. Remiss från Skolverket daterad 2008-04-11. 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Svante Melander, daterad 2008-

06-02. 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-06-11, 

BUN § 90,  
 

Ansökan har inkommit hos Skolverket om godkännande av och bidrag till en 
fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Åmåls kommun från 
och med läsåret 2009/2010. 
 
Åmåls kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan och inkomma med 
remissvar till Skolverket senast den 15 september 2008.  
 
I sitt remissyttrande skriver förvaltningschef Svante Melander att 
konsekvenser vid startande av fristående förskoleklass och grundskola i 
centralorten medför:  

• Inga organisatoriska konsekvenser, eftersom kommunen kommer att 
ha oförändrad organisation.  

• Ekonomiska konsekvenser, eventuellt medför det sämre fyllnadsgrad 
och därmed försämrad effektivitet på kommunens skolor i framförallt 
tätorten.  

 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till remissyttrande och inger 
yttrandet till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag och inger förvaltningschefens remissyttrande till Skolverket som svar 
på deras remiss.  
 
Thomas Olsson (fp) begär protokollsanteckning: Folkpartiet är mycket 
positiva till att fler huvudmän etableras sig inom grundskolan i Åmål. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
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Fort § 185 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag och inger förvaltningschefens remissyttrande till Skolverket som svar 
på deras remiss.  
______________________ 
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KS § 186 
AU § 246 145/2008 
 
Ansökan om inrättande av fristående gymnasieskola i Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Skolverket som inkom till kanslienheten 2008-04-24 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Svante Melander daterad 2008-

06-02 
3. Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2008-06-12, GYMN § 50 

 
Baggium Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Åmåls kommun från och med 
läsåret 2009/2010. 
 
Åmåls kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan och inkomma med 
remissvar till Skolverket senast den 15 september 2008.  
 
I sitt remissyttrande skriver förvaltningschef Svante Melander: 

• Organisatoriska konsekvenser: Friskolans (Baggium Utbildning AB) 
etablering föranleder ej att Åmåls gymnasieskola organiseras 
annorlunda. 

• Ekonomiska konsekvenser: Ett minskat elevantal kan ge sämre 
fyllnadsgrad i vissa klasser.  

 
Gymnasienämnden inger förvaltningschefens remissyttrande till 
kommunstyrelsen.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med gymnasienämndens förslag och 
inger remissyttrande till Skolverket enligt följande: 

• Organisatoriska konsekvenser: Friskolans (Baggium Utbildning AB) 
etablering föranleder ej att Åmåls gymnasieskola organiseras 
annorlunda. 

• Ekonomiska konsekvenser: Ett minskat elevantal kan ge sämre 
fyllnadsgrad i vissa klasser.  

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
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Fort § 186 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med gymnasienämndens förslag och 
inger remissyttrande till Skolverket enligt följande: 

• Organisatoriska konsekvenser: Friskolans (Baggium Utbildning AB) 
etablering föranleder ej att Åmåls gymnasieskola organiseras 
annorlunda. 

• Ekonomiska konsekvenser: Ett minskat elevantal kan ge sämre 
fyllnadsgrad i vissa klasser.  

______________________
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KS § 187 
AU § 247 140/2008 
 
Ansökan om inrättande av fristånde gymnasieskola i Munkedals 
kommun  
 
Protokollsutdrag från gymnasienämnden 2008-06-12, GYMN 49, behandlas.  
 
Locator Entr. AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun. 
 
Gymnasienämnden inger remissyttrande till kommunstyrelsen enligt följande: 
Överetablering finns av gymnasieplatser i området. Denna etablering skulle 
inte tillföra något nytt i dagens utbud. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med gymnasienämndens remissyttrande: 
Överetablering finns av gymnasieplatser i området. Denna etablering skulle 
inte tillföra något nytt i dagens utbud. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med gymnasienämndens remissyttrande: 
Överetablering finns av gymnasieplatser i området. Denna etablering skulle 
inte tillföra något nytt i dagens utbud. 
______________________ 
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KS § 188 
AU § 248 184/2008 
 
Trafikförsörjningsplan för Västtrafik 2009/2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Västtrafik AB som inkom till kanslienheten 2008-06-
02. 

2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson daterad 2008-
07-17 

 
Västtrafik AB ska enligt aktieägaravtal årligen arbeta fram en så kallad 
trafikförsörjningsplan. Västtrafik har beslutat ändra trafikförsörjningsplan till 
kalenderår, från tidigare halvår till halvår. Västtrafik vill att kommunen ska se 
över önskvärda trafikförändringar och inkomma med svar senast den 29 
augusti 2008. 
 
Planeringsingenjören skriver: inför förra trafikförsörjningsplanen 2008/2009 
framförde kommen ett antal synpunkter vilka fortfarande inte erhållit en 
acceptabel lösning. Planeringsingenjören föreslår att kommunstyrelsen avger 
synpunkterna i tjänsteskrivelsen som yttrande på Västtrafiks skrivelse.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avge planeringsingenjörens tjänsteskrivelse 
som yttrande till Västtrafik.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avge planeringsingenjörens tjänsteskrivelse 
som yttrande till Västtrafik  
______________________ 
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KS § 189 
POU § 72 169/2008 
 
Inrättande av anställning som socialsekreterare och omdisponering av 
medel, vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2008-04-17 § 43 redogjort 
för rubricerade ärende samt beslutat att hos kommunfullmäktige begära  
en omfördelning av 250 tkr från konto 710*591*7935 till konto 718*5223 för 
att inom ram täcka inrättande av en tjänst som socialsekreterare och – om 
fullmäktige så beslutar – att begära att tjänsten inrättas hos personal- och 
organisationsutskottet. 
 
Personalchefen redogör för ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vård- och 
omsorgsnämndens begäran om en omfördelning av 250 tkr från konto 
710*591*7935 till konto 718*5223 för att inom ram täcka inrättande av  
en tjänst som socialsekreterare. 
 
Personal- och organisationsutskottets beslut 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslutar att bifalla vård-  
och omsorgsnämndens begäran enligt ovan, beslutar utskottet att godkänna 
inrättande av tillsvidareanställning som socialsekreterare inom fastställd 
budgetram. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla vård- och 
omsorgsnämndens begäran om en omfördelning av 250 tkr från konto 
710*591*7935 till konto 718*5223 för att inom ram täcka inrättande av  
en tjänst som socialsekreterare. 
______________________ 
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KS § 190 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-06-10, förköpsärende, Åmål Kristinedal 1:11, Fröskog-Edsleskog 
2008-06-17, förköpsärende, Åmål Rösevål 1:10, Åmål 
2008-06-10, förköpsärende, Åmål Tydje-Gärdsbyn 1:4, Tösse med Tydje 
2008-06-17, förköpsärende, Åmål Kilane 1:65, Ånimskog 
2008-06-17, förköpsärende, Åmål Västra Korsbyn 1:13, Ånimskog 
2008-06-17, förköpsärende, Åmål Kristinedal 3:6, Fröskog-Edsleskog 
2008-06-17, förköpsärende, Åmål Knarrbyn 1:83, Fröskog-Edsleskog 
2008-06-27, förköpsärende, Åmål Kristinedal 3:5, Fröskog-Edsleskog 
2008-06-27, förköpsärende, Åmål Slädekärr 1:13 och 1:28, Tösse med Tydje  
2008-06-27, förköpsärende, Åmål Aspen 2, Hantverkaregatan 16, Åmål 
2008-06-27, förköpsärende, Åmål Skatan 8, Linhedsgatan 19, Åmål 
2008-07-03, förköpsärende, Åmål Mo Stom 1:32 och 1:34, Mo 
2008-06-27, förköpsärende, Åmål Banken 4, Åmål  
2008-06-30, förköpsärende, Åmål Stinsen 2, Åmål  
2008-07-15, förköpsärende, Åmål Sväljen 1:3, Fröskog-Edsleskog 
2008-07-15, förköpsärende, Åmål Knyttkär 1:14, Åmål  
2008-07-17, förköpsärende, Åmål Västra Sjögar 2:4 och 2:6, Tösse med 
Tydje 
2008-07-31, förköpsärende, Åmål 7:3, Åmål  
2008-07-31, förköpsärende, Åmåls-Nygård 1:81, Åmål  
2008-08-05, förköpsärende, Åmål Yttre Bodane 1:29 och 1:30, Ånimskog 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-07-18 om 

• Anställnings upphörande 
• ledighet med lön vid fackliga studier 
• ledighet utan lön vid fackliga studier 
• lön 
• kommunens minnesgåva 

 
Räddningschefens delegationsbeslut: 
2008-08-05 om 

• Tillsynsprotokoll enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsynsprotokoll enligt lagen om explosiv och brandfarlig vara 
• Tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara, yttrande  
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Fort § 190 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 191 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-06-10, 2008-06-
17, 2008-06-30 och 2008-08-05 behandlas. 
 
Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-06-04 
behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-05-28 behandlas. 
 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2008-06-26 behandlas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 
 
KS § 192 386/2006 
 
Överklagande i fråga om Hafsåsens naturreservat, Åmåls kommun 
 
Skrivelse från Regeringen, daterad 2008-06-12, behandlas. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 5 februari 2007 om 
bildande av naturreservatet Hafsåsen i Åmåls kommun. Länsstyrelsens beslut 
överklagades med bland annat yrkande på att reservatsbeslutet upphävs.  
 
Regeringen hänvisar till nämnda omständigheter i skrivelsen och finner inte 
skäl att frångå länsstyrelsens bedömning. Regeringen skriver att 
överklagandet därför avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 193 202/2008 
 
Stranden en värdefull miljö (Ds 2008:21) 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län daterad 2008-07-17, 
behandlas.  
 
Länsstyrelsen yttrar sig över remissen och inger synpunkterna till 
miljödepartementet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
 
KS § 194 90/2008 
 
Länsstyrelsens beslut om tillstånd att använda övervakningskameror vid 
Netto Marknad AB 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-06-25, behandlas. 
 
Länsstyrelsen har beviljat tillstånd att använda sju kameror för övervakning 
av Netto Marknads butik vid Kungsgatan 11 i Åmål.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 195 252/2008 
 
Överklagande av länsstyrelsens beslut om vindkraftverk vid 
Söderbodane i Tösse 
 
Meddelande från Länsstyrelsen som inkom till kanslienheten 2008-07-18, 
behandlas.  
 
Överklagande av uppförande av ytterligare två vindkraftverk vid Södrabodane 
1:4 har inkommit till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 196 304/2005 
 
Boverkets beslut om bidrag enligt förordningen om bidrag till allmänna 
lokaler 
 
Skrivelser från Boverket daterade 2008-05-29, behandlas. 
 
Boverket har beslutat att avslå ansökningar om bidrag till fastigheterna Åmål 
Bodane 1:2 och Åmål 5:2 i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag 
till allmänna samlingslokaler. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 197 
 
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med regionfullmäktige den 9-10 juni 
behandlas. Skrivelsen inkom till kanslienheten 2008-06-23. 
 
Regionfullmäktige har i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 
2007 beviljat ansvarfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen 
Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade bland annat att 
bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Norra Dalsland för 
verksamhetsåret 2007. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 198 505/2007 
 
Västtrafiks verksamhetsplan 2009-2011 
 
Skrivelse från Västtrafik AB daterad 2008-06-23, behandlas. 
 
Ägarna fastställde verksamhetsplan 2009-2011 vid årsstämman den 23 maj 
2008. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
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KS § 199 
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande rapporter och skrivelser behandlas: 

• Informations- och prognosbrev om flyktingmottagande 2008 från 
Migrationsverket, daterad 2008-05-30. 

• Bostadsmarknaden i Västra Götalands län 2008, daterad 2008-06-30. 
• Nya regler för arbetskraftsinvandring från Justitiedepartementet, 

daterad 2008-06-02. 
• Kommunekonomisk utjämning från Sveriges Kommuner och 

Landsting, daterad 2008-07-01. 
• Dialog om tidiga skeden i samhällsplaneringen från Vägverket, 

daterad, som inkom till kanslienheten 2008-07-04.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
KS § 200 
 
Årsredovisningar/årsmötesprotokoll  

 
Följande årsmötesprotokoll, minnesanteckningar behandlas: 

• Protokoll från årsmöte den 21 maj 2008 med Kommunforskning i 
Västsverige Ideell förening, som inkom till kanslienheten 2008-07-25. 

• Minnesanteckningar från möte med Regionala Ägarrådet den 8 maj 
2008, daterad 2008-05-29. 

• Protokoll från årsstämma i Västtrafik AB den 23 maj 2008, daterad 
2008-06-10.  

• Verksamhetsanalys 2007 från Västra Götalands regionen, daterad 
2008-06-01. 

• Årsredovisning 2007 för Västtrafik AB, daterad 08-05-26. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 201 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 202 
 
Tackskrivelse 
 
Tackskrivelse från Socialdemokraterna, med anledning av uppvaktning vid 
deras 100-års jubileum, föredrogs. 
______________________ 
 
 


