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Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson §§ 224-225 
Personalstrateg Marita Koivuoja § 224 
Eva Sindsjö, Kinnekullehälsan § 224 

Utses att justera Anne Sörqvist 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 224-252 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Anne Sörqvist 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-10-14 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Ida Rådman……………………………………………………. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-10-14 2 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 224  
 
Projektarbete inom kommunalekonomi 
 
Personalstrateg Marita Koivuoja och Eva Sindsjö från Kinnekullehälsan 
berättar om projektarbete i personalekonomi. 
 
________________ 
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KS § 225  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 41, 2008: 
 
Antal arbetslösa  300 
Varav ungdomar 18-24 år 73 
 
Antal personer i aktivitetsstöd 161 
Varav ungdomar 18-24 år 42 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-41 2008 305 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-41 2007 280 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
______________
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KS § 226 
AU § 309 331/2008 
 
Komplettering av regler om bidrag till lokalhållande föreningar 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-07-14, 
behandlas. 
 
Regler för bidrag till lokalhållande föreningar antogs av kommunfullmäktige 
1984-12-19 KF § 249.   

 
Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
rekommenderar ekonomistrategen att kommunen begränsar föreningsbidrag 
som avser att täcka rörelseunderskott gällande verksamhetsår 2009 och framåt 
till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är överstigande 100 000 
kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets underskott per förening och 
verksamhetsår.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting begränsa bidrag till lokalhållande föreningar som avser att 
täcka rörelseunderskott gällande föreningars verksamhetsår 2009 och 
framåt till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är 
överstigande 100 000 kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets 
underskott per förening och verksamhetsår.  

 
2. Kommunen meddelar samtliga lokalhållande föreningar i kommunen 

om de förändrade reglerna.  
______________________  
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Forts KS § 226  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. Utifrån lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting begränsa bidrag till lokalhållande föreningar som avser att 
täcka rörelseunderskott gällande föreningars verksamhetsår 2009 och 
framåt till maximum 50 000 kronor eller om underskottet är 
överstigande 100 000 kronor till maximum 50 % av verksamhetsårets 
underskott per förening och verksamhetsår.  

 
2. Kommunen meddelar samtliga lokalhållande föreningar i kommunen 

om de förändrade reglerna.  
______________________ 
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KS § 227 
AU § 310 183/2008 
 
Ansökan om underskottsbidrag till Fengersfors Folkets Hus 
 
Följande skrivelser behandlas: 

1. Ansökan om driftbidrag till Fengersfors Folkets Hus, daterad 2008-05-
28. 

2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-
07-14. 

 
Tony Gyrud från Föreningen Fengersfors Folkets Hus berättar om 
verksamheten och ekonomin. Föreningen ansöker om driftsbidrag med 
188 705 kronor för verksamhetsåret 2007.  
 
Ekonomistrategen skriver att föreningen inte valt att inkludera det kommunala 
underskottsbidrag för verksamhetsåret 2006 om 96 042 kronor i 2007 års 
räkenskaper som betalades ut 2008-03-04. Inkluderas underskottsbidraget i 
2007 års räkenskaper blir underskottet 92 663 kronor.  
 
Ekonomistrategen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Föreningen 
Fengersfors Folkets Hus ett underskottsbidrag på 92 663 kronor för 
verksamhetsåret 2007. Bidraget föreslås ianspråktagas ur anslaget för 
driftsgarantier i 2008 års budget (ansvar 212, verksamhet 1024).  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus beviljas ett underskottsbidrag på 92 663 
kronor för verksamhetsåret 2007. Bidraget föreslås ianspråktagas ur anslaget 
för driftsgarantier i 2008 års budget (ansvar 212, verksamhet 1024).  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus beviljas ett underskottsbidrag på 92 663 
kronor för verksamhetsåret 2007. Bidraget föreslås ianspråktagas ur anslaget 
för driftsgarantier i 2008 års budget (ansvar 212, verksamhet 1024).  
______________________ 
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KS § 228 
AU § 311 315/2008 
 
Avtal om motorfordonsförsäkring 
 
Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-09-09, 
behandlas. 
 
Åmåls kommun har ett försäkringsavtal avseende motorfordon med 
Länsförsäkringar för 2005 till 2007. Avtalet har option på ett år plus ett år. 
Ekonomistrategen föreslår att kommunstyrelsen förlänger nuvarande avtal 
med ett år  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Nuvarande försäkringsavtal med Länsförsäkringar Älvsborg avseende 
motorfordon förlängs med ett år. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Nuvarande försäkringsavtal med Länsförsäkringar Älvsborg avseende 
motorfordon förlängs med ett år. 
______________________ 
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KS § 229 
AU § 312 324/2008    
 
Plankostnadsavtal för fastigheten Bjäkebol 1:55 
 
Plankostnadsavtal, daterat 2008-08-29 , behandlas. 
 
Plankostnadsavtalet gäller planändring för fastigheten Bjäkebol 1:55, med 
syfte att möjliggöra fyra nya fritidstomter inom fastigheten.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun 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 
 
Åmåls kommun 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 § 230 
AU § 313 199/2008 
 
Remiss: Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland 
 
Följande dokumentbehandlas: 

1. Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland 
2. Skrivelse från folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson, daterad 

2008-09-09 
 

Västra Götalandsregionen har skickat Folkhälsopolitisk policy för Västra 
Götaland till kommunen på remiss. Utgångspunkten för policyn har varit 
Vision Västra Götaland - Det goda livet och det nationella folkhälsomålet. 
 
Folkhälsosamordnaren skriver bland annat att utmaningarna är vägledande i 
policyn och relevanta för det fortsatta folkhälsoarbetet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun yttrar sig enligt folkhälsosamordnarens förslag. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig enligt folkhälsosamordnarens förslag. 
______________________ 
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KS § 231 
AU § 314 314/2008 
 
Ansökan om ny kontraktsperiod för Europa Direkt i Åmål 
 
Preliminär ansökan till Europa Direkt behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2008-09-16. 
 
Om kommunen vill ha ett Europa Direkt-kontor i ytterligare en 
kontraktsperiod måste ansökan vara inlämnad senast den 29 september 2009.  
 
Arbetsutskottets beslut  

 
1. Åmåls kommun inlämnar preliminär ansökan om ny kontraktsperiod 

för Europa Direkt i Åmål. 
2. Ansökan undertecknas av Kurt Svensson, kommunstyrelsens 

ordförande 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Åmåls kommun inlämnar ansökan om ny kontraktsperiod för Europa 

Direkt i Åmål. 
2. Ansökan undertecknas av Kurt Svensson, kommunstyrelsens 

ordförande 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun inlämnar ansökan om ny kontraktsperiod för Europa 
Direkt i Åmål. 

2. Ansökan undertecknas av Kurt Svensson, kommunstyrelsens 
ordförande 

______________________ 
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KS § 232 
AU § 329 368/2007 
 
Strategisk plan för Åmåls kommun för resterande delen av 
mandatperioden  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från den centrala ledningsgruppen, daterad 2008-09-
16  

2. Förslag till strategisk plan, som inkom till kanslienheten 2008-10-01 
 
Arbetsutskottet gav 2007-12-18 AU § 618 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett underlag för strategisk plan för Åmåls kommun. 
 
Den centrala ledningsgruppen bestående av tillförordnad kommunchef 
Jeanette Lämmel, förvaltningschefer Tommy Jingfors, Gunilla Bexelius och 
SvanteMelander, VD Magnus Dalsbo och ekonomistrateg Fredrik Nilsson har 
gemensamt tagit fram förslag till strategisk plan. Utgångspunkten har varit 
den övergripande vision som presidiekonferensen den 22 april 2008 enades 
om, nämligen ”Vi vill bli fler”. Denna vision har sedan brutits ned i ett antal 
punkter. 
 
Diskussion förs om att ändra den övergripande visionen till ”Vi ska bli fler” 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Den övergripande visionen i dokumentet ändras till ”Vi ska bli fler” och 
lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta strategisk plan för Åmåls kommun för mandatperioden 
2. Uppdra åt nämnder och förvaltningar att utifrån detta arbeta vidare 

med delmål och aktiviteter 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Anta strategisk plan för Åmåls kommun för mandatperioden 
2. Uppdra åt nämnder och förvaltningar att utifrån detta arbeta vidare 

med delmål och aktiviteter 
______________________ 
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KS § 233 
AU § 330 281/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av nyckeltalshantering 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport från kommunrevisionen, daterad 2008-08-19 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

09-22  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsbolaget Deliotte 
granskat kommunens nyckeltalshantering. Ett arbete pågår i kommunen med 
att utveckla nya nyckeltal. Kommunrevisionen har som avsikt att följa upp 
detta arbete. 
 
Ekonomistrategen instämmer med revisionens rekommendationer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
ekonomistrategens yttrande. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med 
ekonomistrategens yttrande  
______________________ 
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KS § 234 
AU § 332 213/2008 
 
Samverkan inom Fyrbodal om medling vid brott  
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, som inkom till 
kanslienheten 2008-06-19 

2. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2008-09-18 VON § 
101 

 
Från den 1 januari 2008 är kommunerna skyldiga att kunna erbjuda alla 
gärningspersoner under 21 år medling vid brott. Kommunalförbundet har 
skickat en förfrågan till kommunen om eventuell samverkan mellan 
kommunerna inom Fyrbodal. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Åmåls kommun ska ingå i den 
föreslagna gemensamma organisationen inom Fyrbodal för medling av brott. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Åmåls kommun vill ingå i gemensam organisation inom Fyrbodal för 

medling av brott. 
2. Åmål kommun ställer sig inte bakom den gemensamma kostnaden 

som presenteras i materialet, utan vill att kostnaden ska begränsas till 
3 kronor per invånare. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun vill ingå i gemensam organisation inom Fyrbodal för 
medling av brott. 

2. Åmål kommun ställer sig inte bakom den gemensamma kostnaden 
som presenteras i materialet, utan vill att kostnaden ska begränsas till 
3 kronor per invånare. 

______________________ 
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KS § 235 
AU § 333 273/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport från första halvåret 
2008 
 
Revisionsrapport, daterad 2008-09-18, behandlas. 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsbolaget Deliotte 
granskat kommunens årsredovisning från första halvåret 2008. Revisionen 
bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de delar som 
krävs med undantag för verksamhetsmål. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen tar till sig och arbetar vidare utifrån de synpunkter 
som framförs i revisionsrapporten 

2. Rapporten skickas till samtliga kommunens nämnder och Åmåls 
Kommunfastigheter för vidare arbete utifrån revisionens synpunkter 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar till sig och arbetar vidare utifrån de synpunkter 
som framförs i revisionsrapporten 

2. Rapporten skickas till samtliga kommunens nämnder och Åmåls 
Kommunfastigheter för vidare arbete utifrån revisionens synpunkter 

______________________ 
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KS § 236 
AU § 344 309/2008 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-09-03 BUN 
§ 108  

2. Förslag till riktlinjer, daterat 2008-08-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
______________________ 
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KS § 237 
AU § 345 355/2008 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - augustiprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-09-30, behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett överskott på 1 024 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från augusti redovisar ett underskott 
på 11 037 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 238 
 
Redovisning av strukturen på ekonomiprognoser 
 
Ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogör för strukturen på kommunens 
ekonomiprognoser. 
______________________ 
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KS § 239 
AU § 346 414/2004 
 
Försäkringsavtal gällande egendom, ansvar och avbrottsförsäkring 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-09-29, 
behandlas.  
 
Åmåls kommun har ett försäkringsavtal gällande egendom, ansvar och avbrott 
med Trygg-Hansa. Avtalet avser perioden 2005 och 2007 och inkluderar 
option på ett plus ett år. Trygg-Hansa har inkommit med offert för år 2009 på 
förlängning av nuvarande avtal. 
 
Ekonomistrategen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att acceptera 
offerten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Nuvarande försäkringsavtal med Trygg-Hansa gällande egendom, ansvar och 
avbrott förlängs med ett år. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Nuvarande försäkringsavtal med Trygg-Hansa gällande egendom, ansvar och 
avbrott förlängs med ett år. 
______________________ 
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KS § 240 
AU § 347 170/2008 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson och 
redovisningsekonom Annelie Wernlund, daterad 2008-09-12 

2. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Skribenterna föreslår att ekonomistrategen ges möjlighet att bevilja 
ansökningar om lönebidrag från föreningar/organisationer som redan har ett 
beviljat bidrag och önskar utökning av antalet anställda under kalenderår. 
Detta är under förutsättning att norm och budget hålls. Ansökningar som 
faller utanför norm och budget beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Enligt den reviderade delegationsordningen ges ekonomistrategen denna 
möjlighet.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen behandlas. 
 
Förslaget innehåller förändringar utifrån förslag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2008-10-07 AU § 347 och personal- och organisationsutskottet 
2008-09-30 POU § 108. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
______________________ 
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KS § 241 
POU § 108 170/2008 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Personal- och organisationsutskottet diskuterar beslutsrutinen för bidrag vid 
fritidsstudier eller övrig frivillig utbildning.  
 
Utskottet konstaterar att rutinen behöver revideras och som en följd härav 
även kommunstyrelsens delegationsordning när det gäller detta ärende. Den 
föreslagna revideringen innebär att personalchefen får delegation att besluta 
om kostnadsersättning – högst 1000 kr/person och termin – medan beslut om 
lön under studietiden kvarstår hos utskottet.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning 
när det gäller delegation i personal-, organisations- och förhandlingsfrågor i 
nedanstående ärende: 
 
42   Besluta om bidrag vid fritidsstudier eller övrig 
       frivillig utbildning  
        - Lön under studietiden               POU 
        - Kostnadsersättning, högst 1000 kr/person och termin      Personalchefen 
 
_____________________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen behandlas. 
 
Förslaget innehåller förändringar utifrån förslag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2008-10-07 AU § 347 och personal- och organisationsutskottet 
2008-09-30 POU § 108. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antogs i föregående 
paragraf, 2008-10-14 KS § 240. 
______________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 242 
AU § 348 322/2008 
 
Remiss om sammanslagningar av församlingar inom Åmåls kommun 
 
Remiss från Svenska kyrkan, daterad 2008-09-19, behandlas. 
 
Svenska kyrkan har skickat remiss till Åmåls kommun om sammanläggning 
av församlingar i Åmåls kommun. Åmåls, Mo, Tösse med Tydje, Ånimskogs 
och Fröskog-Edsleskogs församlingar förslås gemensamt bilda Åmåls 
församling från år 2010.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 243 
AU § 349 302/2008 
 
Ramavtal angående mobilstationer för Rakelsystemet 
 
Skrivelse från Räddningsverket, daterad 2008-09-30, behandlas. 
 
Åmåls kommun ges möjlighet att delta i Räddningsverkets 
ramavtalsupphandling gällande mobilstationer för Rakelsystemet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
1. Åmåls kommun deltar i ramavtalsupphandling gällande mobilstationer 

för Rakelsystemet.  
2. Fullmakten undertecknas av tf kommunchef Jeanette Lämmel och 

räddningschef Anders Olsson. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun deltar i ramavtalsupphandling gällande mobilstationer 
för Rakelsystemet.  

2. Fullmakten undertecknas av tf kommunchef Jeanette Lämmel och 
räddningschef Anders Olsson  

______________________ 
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KS § 244 
AU § 350 341/2008 
 
Remiss om allmän kameraövervakning vid Preem 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2008-10-02, behandlas. 
 
Åmåls Vehicle Base AB ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd om 
kameraövervakning vid Preem på Karlstadsvägen 36. Syftet är att förhindra 
och förebygga brott. Länsstyrelsen ger nu kommunen möjlighet att yttra sig. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förlaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________ 
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KS § 245 
AU § 351  
 
Eventuell försäljning av fastigheten Lilla Mossen 2:70 - Ånimskogs skola 
 
Diskussion förs om framtida användningsområde för Ånimskogs skola, 
eftersom kommunen inte längre bedriver skolverksamhet i lokalerna. Åmåls 
kommunfastigheter AB äger skolan och för att ha möjlighet att sälja 
fastigheten måste bolaget få ett tydligt uppdrag från kommunen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte den 14 oktober 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från VD Magnus Dalsbo, daterad 2008-10-08 
2. Protokollsutdrag från Åmål Kommunfastigheter AB 2008-05-29 § 27 

 
På Åmåls Kommunfastigheter AB:s styrelsemöte beslutades att inhämta 
Åmåls kommuns godkännande för försäljning av fastigheten Lilla Mossen 
2:70. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 
Kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Lilla Mossen 2:70. 
______________________ 
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KS § 246 
AU § 373 318/2008 
 
Lönebidragsansökan från föreningen Not Quite 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från föreningen Not Quite. Skrivelsen inkom till 
kanslienheten 2008-09-19 

2. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-
10-09  

 
Föreningen Not Quite ansöker om utökning av lönebidrag med två 
halvtidstjänster. 
 
Ekonomistrategen skriver att föreningen för närvarande har en 
hundraprocentig lönebidragstjänst och att ansökan därmed är inom ramen för 
de regler som kommunen har. Ekonomistrategen föreslår att ansökan beviljas 
för 2008 och att kostnaden tas från angivna budgetanslag på verksamhet 6101. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Föreningen Not Quite beviljas utökning av lönebidrag med två 
halvtidstjänster under 2008. 

2. Kostnaden tas från angivna budgetanslag på verksamhet 6101. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1   Föreningen Not Quite beviljas utökning av lönebidrag med två 
     halvtidstjänster under 2008. 
2   Kostnaden tas från angivna budgetanslag på verksamhet 6101. 
 
_____________________ 
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KS § 247 
AU § 374 361/2008 
 
Uppdrag till Åmåls kommunfastigheter AB om projektering av 
företagshotell 
 
Behovet av företagshotell diskuteras.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppmanas att påbörja projektering av 
företagshotell och anbudsförfarande.  

2. Innan eventuella avtal tecknas ska erforderliga beslut fattas av 
kommunfullmäktige.  

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Michael Karlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppmanas att påbörja projektering av 
företagshotell och anbudsförfarande.  

2. Innan eventuella avtal tecknas ska erforderliga beslut fattas av 
kommunfullmäktige.  

 
Ulla-Britt Johansson (c) och Gustav Wennberg (s) deltar ej i beslutet eftersom 
de är ledamöter i styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB. 
______________________ 
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KS § 248 
POU § 85 304/2008 
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
 
Personalchefen/tf kommunchefen har i skrivelse 2008-09-03 föreslagit 
följande: 
 
”I samband med personalavvecklingar inom kommunen föreslås 
pensionsförstärkning som ett komplement till nuvarande 
personalavvecklingsinstrument och dess kostnadsramar. 
 
Arbetstagare som avgår från anställningen med förtida uttag av 
tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. 
Tilläggsbeloppet kan övervägas vid såväl arbetsbrist som personliga skäl 
hänförliga till arbetstagaren. Beslut om pensionsförstärkning fattas av 
personalchef. 
 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och utbetalningarna av 
tilläggsbeloppet sker månadsvis längst till och med månaden före den månad 
som arbetstagaren fyller 65 år. Tilläggsbeloppet utgör 12 % av lönen vid 
avgångstillfället. Beloppet, vilket är skattepliktigt, är detsamma – utan 
indexering – under hela utbetalningstiden. Kommunen betalar särskild 
löneskatt på beloppet, för närvarande 24,26 %. Utbetalningen sker genom 
kommunens pensionsförvaltare. Anställningen upphör i samband med 
pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.” 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
personalchefens/tf kommunchefens förslag i ärendet enligt ovan.  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
personalchefens beslut om pensionsförstärkning skall rapporteras i enlighet 
med rutinen för delegationsbeslut. 
______________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Forts KS § 248  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa 

pensionsförstärkning i enlighet med personal- och 
organisationsutskottets förslag.  

 
2. Personalchefens beslut om pensionsförstärkning skall rapporteras i 

enlighet med kommunstyrelsens rutin för delegationsbeslut. 
______________________ 
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KS § 249 
AU § 372  239/2008 
 
Eventuellt inköp av fastigheten Åmål Stora Berga 1:56 - Vänersvik 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från förvaltningschef Tommy Jingfors, daterad 2008-10-09 
2. Förslag till köpekontrakt, som inkom till kanslienheten 2008-10-09 
3. Besiktningsprotokoll från ÅF-konsult, som inkom till kanslienheten 

2008-10-09 
4.  Besiktningsprotokoll från Åmåls sotningsdistrikt, som inkom till 

kanslienheten 2008-10-09 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2008-09-16 AU § 319 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 
Åmåls Stora Berga 1:56 och inkomma med förslag till köpeavtal. 
 
Förslaget till köpekontrakt är undertecknat av säljare och förvaltningschef 
Tommy Jingfors. I kontraktet framgår att detta endast är giltigt om 
kommunfullmäktige godkänner det. Dessutom har båda parter fram till 2008-
12-01 möjlighet att begära att köpet ska återgå. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna köpekontrakt för fastigheten Åmåls Stora Berga 1:56, 
undertecknat av säljaren och förvaltningschef Tommy Jingfors. 

2. Köpa fastigheten till en köpeskilling av 2 800 000 kronor exklusive 
lagfartskostnader. 

3. Kostnaden för lagfarten överförs från kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter. 

4. Eventuella andra handlingar som krävs i samband med köpet av denna 
fastighet undertecknas av förvaltningschef Tommy Jingfors. 

 
Gustav Wennberg (s) och Michael Karlsson (s) deltar inte i beslutet. 
______________________  
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forts KS § 249 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Gustav Wennberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna köpekontrakt för fastigheten Åmåls Stora Berga 1:56, 
undertecknat av säljaren, förvaltningschef Tommy Jingfors och 
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 

2. Köpa fastigheten till en köpeskilling av 2 800 000 kronor exklusive 
lagfartskostnader. Kostnaden tas ur kommunens rörelsekapital. 

3. Kostnaden för lagfarten överförs från kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter. 

4. Eventuella andra handlingar som krävs i samband med köpet av denna 
fastighet undertecknas av förvaltningschef Tommy Jingfors och 
kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson. 

 
Barbro Gustafsson (m) deltar inte i beslutet. 
 
____________________ 
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KS § 250 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Rösevål 1:12, Åmål 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Knarrbyn 1:121, Åmål 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Grimsheden 1:7, Fröskog-Edsleskog 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Frillsäter 1:49, Tösse med Tydje 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Edsleskog Prätgård 1:48, Fröskog-
Edsleskog 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Grättve 2:16, Fröskog-Edsleskog 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Grättve 2:15, Fröskog-Edsleskog 
2008-09-09, förköpsärende, Åmål Forsbacka 1:22, Mo, Lindheden 1:5 och 
Fyrsten 1:5, Fröskog-Edsleskog 
2008-09-19, förköpsärende, Åmål Kilane 4:42, Ånimskog 
2008-09-22, förköpsärende, Åmål Västra Sjögar 2:10, Tösse med Tydje 
2008-09-22, förköpsärende, Åmål Aspen 2, Hantverkaregatan 16, Åmål 
2008-09-29, förköpsärende, Åmål Åstranden 9, Åmål 
2008-09-29, förköpsärende, Åmål Henebyn 1:8, Mo 
2008-09-29, förköpsärende, Åmål Käppenäs 1:2, Fröskog-Edsleskog 
2008-09-30, förköpsärende, Åmål Åmåls-Nygård 1:59, Fågelmyrsgatan 5, 
Åmål  

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-09-15 om 

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

 
barn- och utbildningschefens  delegationsbeslut: 
2008-09-23 om  
- Nytt/ändrat anställningsavtal avseende ledningstjänster 
- Lön/arvode 
- Ledighet med lön vid fackliga studier 
- Ledighet utan lön vid fackliga studier 
- Anställnings upphörande 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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KS § 251 
 
Delgivning av protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-09-10, 
2008-09-15, 2008-09-16, 2008-09-30 och 2008-10-07. 

2. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-09-03 
och 2008-09-30. 

3. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-08-27. 
4. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2008-08-12.  
5. Minnesanteckningar från kommunens Agenda 21-grupp 2008-09-01. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 
 
KS § 252 
 
Inkomna skrivelser 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Minnesanteckningar från regionala ägarrådet, daterade 2008-09-12 
2. Minnesanteckningar från samrådsmöte, daterade 2008-09-12 
3. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund, daterad 2008-09-08 
4. Skrivelse från Finansdepartementet, daterad 2008-09-08 
5. Skrivelse från Socialdepartementet, daterad 2008-10-06 
6. Delårsrapport från Vänerhamn AB, daterad 2008-09-17 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
______________________ 
 
 
  


