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Mötet inleds med att representanter från Cleanergy presenterar företaget och 
berättar om den pågående etableringen i Åmål.  
_____________________  
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KS § 203  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 36, 2008: 
 
Antal arbetslösa  302 
Varav ungdomar 18-24 år 71 
 
Antal personer i aktivitetsstöd 137 
Varav ungdomar 18-24 år 25 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-36 2008 285 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-36 2007 257 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 204 222/2008 
 
Redovisning av SCB:s medborgarundersökning 
 
Tjänsteskrivelse från Ewa Eckerman behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-09-03.  
 
Utvecklingschef Jan-Erik Lundin redogör för den medborgarundersökning 
som statistiska centralbyrån har genomfört under våren 2008.  
 
Kommunen medborgare har fått svara på frågor om kommunen som en plats 
att leva och bo på, kommunens verksamheter och inflytande i kommunen. 
Undersökningen visar att kommunens medborgare i genomsnitt är mer nöjda 
än medborgarna i de övriga 96 kommuner som har deltagit i undersökningen.  
 
Undersökningen genomfördes också 2005 och kommunen får ett mer positivt 
resultat jämfört med förra undersökningen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 205 
AU § 261 262/2008  
 
Avskrivning av kundfordringar 
 
Skrivelse från ekonomiassistent Helene Andersson och ekonomistrateg 
Fredrik Nilsson daterad 2008-06-30, behandlas. 
 
I avskrivning av kundfordringar per 2008-06-30 finns två ärenden där 
gäldenären har en skuld till kommunen på över 5000 kronor.  
 
Skulden avser barnomsorg och har ett totalt belopp på 15 714 kronor. 
Ärendena är överlämnade till Intrum Justitias Inkassobevakning där 
kommunens kundfordringar långtidsbevakas. När långtidsbevakningen driver 
in fordringarna, erhåller kommunen 50 % av indrivet belopp. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomiassistenten och 
ekonomistrategens förslag.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomiassistenten och 
ekonomistrategens förslag.  
______________________ 
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KS § 206 
AU § 270  
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun 2008 
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-08-26. 
 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogör för delårsrapporten. 
 
Kommunfullmäktige har antagit sju finansiella mål för budgetåret. Av dessa 
uppfylls fem vid halvårskiftet. De övriga två är mål för helåret. 
 
Resultatet för perioden 1 januari 2008 till 30 juni 2008 är 1 023 000 kronor, 
vilket är 511 000 kronor mer än med budgeterat. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör ekonomistrateg Fredrik Nilsson för 
delårsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 207 
AU § 278 285/2008 
 
Ekonomisk prognos för Åmåls kommun från första halvåret 2008 
 
Ekonomisk prognos för Åmåls kommun från första halvåret 2008 behandlas. 
Dokumentet inkom till kanslienheten 2008-09-02. 
 
Den fastställda budgeten för 2008 uppvisar ett överkott på 1 024 000 kronor. 
Prognosen från första halvåret tyder på ett underskott på 9 894 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 208 
AU § 279 284/2008 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2009 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2009 behandlas. 
Verksamhetsplanen inkom till kanslienheten 2008-09-02. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Den tillförordnade kommunchefen ges i uppdrag att samordna framtagande av 
prestations- och inriktningsmål för kommunstyrelsens verksamhet 2010. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2009. 
______________________ 
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KS § 209 
AU § 280 265/2008 
 
Införande av valfrihetssystem inom handikapp- och äldreomsorgen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius, daterad 2008-
08-01 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-08-21 VON § 
90  

 
Förvaltningschefen redogör för att kommunen kan införa valfrihetssystem 
inom äldre- och handikappomsorgen i enlighet med den föreslagna lagen om 
valfrihet (LOV). 
 
Kommunen har möjlighet att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel 
för att förbereda införande av valfrihetssystem. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
och i detta sammanhang även föreslår avgränsningsområde. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius redogör för ärendet. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Christer Törnell (kd) och Kjell Kaså (c) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
valfrihetssystem införs inom handikapp- och äldreomsorgen i Åmåls kommun 
inom avgränsningsområdet hemtjänst. 
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Forts KS § 209 
 
Gustav Wennberg (s), Inga Engström (s) och Cecilia Gustafsson (s) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Kjell Lindstedt (s) deltar inte i beslutet.  
______________________ 
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KS § 210 
AU § 281 231/2008 
 
Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Rangfeldt och 
VA-chef Carl-Fredrik Eriksson, daterad 2008-05-26 

2. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-06-16 SBN § 
53 

3. Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2008-08-28 BMN § 
171 

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektören och VA-chefen skriver att syftet med att ta 
fram ett avgränsat vattenskyddsområde är att kunna erbjuda kommuninvånare 
rent och hälsosamt dricksvatten och möjliggöra en hållbar och långsiktig 
vattenförsörjning i kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ärendet tillsänds för vidare 
handläggning och beslut i kommunfullmäktige. 
 
Bygg- och miljönämnden har inga invändningar mot förslaget. 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Tillstyrka vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
 
Kjell Kaså (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik Lundgrens 
protokollsanteckning i bygg- och miljönämnden, 2008-08-28 BMN § 171 där 
orden ”tillstånd av” föreslås bytas ut mot ”anmälan till” i 10 § Jordbruk. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Ulla-Britt Johansson (c) att orden ”tillstånd 
av” byts ut mot ”anmälan till” i 10 § Jordbruk. Dessutom tilläggsyrkar Ulla-
Britt Johansson (c) att de olika synpunkter som kommunen mottagit i ärendet 
överlämnas till Länsstyrelsen. 
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Fort KS § 210 
 
Kjell Kaså (c) och Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons (c) 
yrkande. 
 
Gustav Wennberg (s), Inga Engström (s) och Kjell Lindstedt (s) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Kjell Lindstedt (s) och Ulf Hanstål (m) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons 
(c) tilläggsyrkande. 
 
Anne Sörqvist (c) yrkar bifall till Ulla-Britt Johanssons (c) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ett tilläggsyrkande, 
nämligen arbetsutskottets förslag, Ulla-Britt Johanssons (c) och Ulla-Britt 
Johanssons (c) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på 
arbetsutskottets förslag och Ulla-Britt Johanssons (c) yrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Ulla-Britt Johanssons (c) 
tilläggsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Tillstyrka vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
3. De olika synpunkter som kommunen mottagit i ärendet överlämnas till 

Länsstyrelsen. 
 
Ulla-Britt Johansson (c), Kjell Kaså (c) och Ulf Hanstål (m) lämnar följande 
reservation till beslutspunkt 1: 
”Tillstånd för lagring, hantering, spridning av stallgödsel. Det finns redan idag 
omfattande lagstiftning kring hantering av växtnäring med krav på 
lagringsanläggning, tillförd mängd, t ex max 22 kg, spridningspunkter osv. 
Hantering av växtnäring ingår i ordinarie tillstånd för miljöinspektör, samt 
Länsstyrelsens kontroller. Kontroll och lagstiftning är därför så omfattande att 
ytterligare tillstånd ej är nödvändig. ” 
______________________ 
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KS § 211 
AU § 282 16/2008 
 
Resebidrag till arbetslösa 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-15 § 22 att införa resebidrag för 
arbetslösa ungdomar som får anställning. 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redogör för utfallet av resebidraget. 
 
Under perioden 1 februari 2008 till 31 juli 2008 har kommunen betalat ut 
sammanlagt 42 000 kronor till 33 ungdomar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras att resebidraget delats ut till 
arbetslösa personer i åldrarna 18 till 65 år och inte enbart till ungdomar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 212 
AU § 283 411/2008 
 
Lönebidragsansökan från IFK Åmål 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från IFK Åmål, som ankom till kanslienheten 2007-11-06 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

08-26 
 
IFK Åmål ansöker om lönebidrag för en arbetstagare på halvtid mellan 18 
augusti och 31 oktober 2008. 
 
Ekonomistrategen skriver att föreningen för närvarande har 1,5 
lönebidragstjänster och det finns enligt nuvarande reglemente möjlighet att 
utöka detta med 0,5 tjänst. 
 
Ekonomistrategen föreslår att ansökan beviljas och att detta beviljas inom det 
ordinarie anslaget för lönebidragsanställningar, ansvar 212, verksamhet 6101. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. IFK Åmål beviljas en utökning av antalet lönebidragstjänster med 0,5 
tjänst mellan 18 augusti och 31 oktober 2008.  

2. Kommunens kostnad tas ur ansvar 212, verksamhet 6101. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte konstateras att föreningen för närvarande har 2,5 
lönebidragstjänster och inte 1,5 som tidigare angivits i arbetsutskottets 
protokoll. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. IFK Åmål beviljas en utökning av antalet lönebidragstjänster med 0,5 
tjänst mellan 18 augusti och 31 oktober 2008.  

2. Kommunens kostnad tas ur ansvar 212, verksamhet 6101. 
 
______________________ 
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KS § 213 
AU § 284  
 
Preliminär skattesats för år 2009 
 
Den preliminära skattesatsen för 2009 diskuteras. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt ska den kommunala skattesatsen 
vara oförändrad under 2009, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt ska den kommunala skattesatsen 
vara oförändrad under 2009, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
______________________ 
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KS § 214 
AU § 285 190/2008 
 
Remiss om infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2008-06-05 
2. Tjänsteskrivelse från rektor Gun Svensson, daterad 2008-08-19  

 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har skickat strategidokument 
om övergripande avsikter och inriktning för vuxnas lärande i Fyrbodal till 
Åmåls kommun för synpunkter. 
 
Rektor Gun Svensson skriver att den beskrivning och de förslag som anges 
stämmer väl överens med hur vuxenutbildningen i Åmål och Dalsland arbetar 
och att vuxenutbildningen naturligtvis ser positivt på att Fyrbodal vill 
anamma detta. Den fortsatta utvecklingen av Vux Dalsland står inte i motsats 
till Fyrbodalstanken utan kan vara en tillgång inte bara för Dalsland utan för 
hela Fyrbodal. Vuxenutbildningen föreslår därför kommunstyrelsen att ställa 
sig positiv till skrivelsen. 
 
Förvaltningschef Svante Melander redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från Gun Svensson. 
2. Kommunen vill invänta pågående diskussioner på regeringsnivå om 

förändrade förutsättningar för kommunal vuxenutbildning och 
gymnasieskola innan ytterligare beslut tas i frågan på Fyrbodalsnivå.  

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från Gun Svensson. 
2. Kommunen vill invänta pågående diskussioner på regeringsnivå om 

förändrade förutsättningar för kommunal vuxenutbildning och 
gymnasieskola innan ytterligare beslut tas i frågan på Fyrbodalsnivå.  

______________________ 
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KS § 215 
 
Åtgärder med anledning av budgetprognosen för 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
På grund av det ansträngda ekonomiska läget kommer en anmodan om 
återhållsamhet för resterande del av 2008 att skickas till kommunens 
förvaltningar. 
______________________ 
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KS § 216 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-08-29, förköpsärende, Åmål Fröskogs-Hensbyn 1:23, Fröskog-
Edsleskog 
2008-08-29, förköpsärende, Åmål Östra Berg 1:29, Ånimkog 
2008-08-29, förköpsärende, Åmål Mo-Kroken 1:32, Mo 
2008-09-01, förköpsärende, Åmål Nornan 2, 12, 13, Åmål 
 
Ekonomistrategens delegationsbeslut: 
2008-06-30 om avskrivning av kundfordringar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 217 
 
Delgivning av protokoll 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-08-19, 2008-08-
26 och 2008-09-02 behandlas. 
 
Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-06-18 behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 218 81/2007 
 
Områden för riksintrese för vindkraft 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-08-18, behandlas. 
 
Länsstyrelsen meddelar vilka områden som är beslutade att vara av 
riksintresse för vindbruk enligt miljöbalken. 
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Forts KS § 218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 219  
 
Minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet, daterade 2008-08-25, 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 220 
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande dokument behandlas: 

• Migrationsverket: Information- och prognosbrev, daterat 2008-08-12 
• Sveriges kommuner och landsting: Vad kostar verksamheten i din 

kommun? Rapporten inkom till kanslienheten 2008-08-20. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
 


