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Mötet inleds med att ekonomistrateg Fredrik Nilsson redogör för 
förutsättningarna för 2009 års budget. 
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KS § 274 
§ 293 215/2008 
 
BUDGETBEREDNING: Förbundsavgift för 2009 till Sveriges 
Kommuner och Landsting 
 
Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, daterad 2008-06-13, 
behandlas. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 320 000 kronor för 
förbundsavgift för Sveriges Kommuner och Landsting. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 320 000 kronor för 
förbundsavgift för Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
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KS § 275 
§ 294 200/2008 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till föreningen Kvinnojouren FRIDA 
 
Skrivelse från Föreningen Kvinnojouren FRIDA behandlas. Skrivelsen inkom 
till kanslienheten 2008-06-16 
 
Föreningen ansöker om stöd till sina fasta kostnader på 90 000 kronor under 
2009. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 90 000 kronor för 
bidrag till föreningen kvinnojouren FRIDA. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 90 000 kronor för 
bidrag till föreningen kvinnojouren FRIDA. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 276 
§ 295 97/2008 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals 
framtida bestånd 
 
Skrivelse från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, daterad 2008-
04-22 behandlas. 
 
Stiftelsen ansöker om 395 000 kronor i bidrag för 2009. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 395 000 kronor för 
bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 395 000 kronor för 
bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.  
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-12-02 6 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 277 
§ 296 242/2008 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Norra Dals Nämndemannaförening 
 
Skrivelse från Norra Dals Nämndemannaförening, daterad 2008-06-17 
behandlas. 
 
Stiftelsen ansöker om 8 000 kronor i bidrag för 2009. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 8 000 kronor för 
bidrag till Norra Dals Nämndemannaförening.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 8 000 kronor för 
bidrag till Norra Dals Nämndemannaförening.  
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 278 
§ 297 280/2008 
 
BUDGETBEREDNING: Bidrag till Hela människan/RIA 
 
Skrivelse från Hela människan/RIA behandlas. Skrivelsen inkom till 
kanslienheten 2008-09-01. 
 
Hela människan/RIA i Åmål framför ett stort tack för anslaget för 2008 och 
anhåller om 425 000 kronor för 2008. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 425 000 kronor för 
bidrag till föreningen Hela människan/RIA i Åmål. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i 2009 års budget avsätta 425 000 kronor för 
bidrag till föreningen Hela människan/RIA i Åmål. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 279 
§ 298 
 
BUDGETBEREDNING: Borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter 
AB för 2009 
 
Diskussion förs kring utstående lån med kommunal borgen inom Åmåls 
kommunfastigheter AB samt de risker som finns förknippade med det 
kommunala borgensåtagandet.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära 425 000 kronor i 
borgensavgift från Åmåls kommunfastigheter AB. Avgiften är beräknad som 
0,25 procent av det utnyttjade borgensbeloppet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte klargör ordföranden att ett sifferfel uppstått i 
budgetberedningens förslag och att borgensbeloppet ska vara 1 063 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift 
från Åmåls kommunfastigheterAB som är 0,25 procent av det utnyttjade 
borgensbeloppet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 280 
§ 299 
 
BUDGETBEREDNING: Borgensavgift från fastighetsbolaget Åmåls-
Nygård AB för 2009 
 
Diskussion förs kring utstående lån med kommunal borgen inom 
fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB samt de risker som finns förknippade 
med det kommunala borgensåtagandet.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära 58 000 kronor i 
borgensavgift från fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. Avgiften är beräknad 
som 0,25 procent av det utnyttjade borgensbeloppet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte klargör ordföranden att ett sifferfel uppstått i 
budgetberedningens förslag och att borgensbeloppet ska vara 145 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift 
från fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB som är 0,25 procent av det 
utnyttjade borgensbeloppet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 281 
§ 367  
 
BUDGETBEREDNING: Kommunfullmäktiges verksamhet 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 282 
§ 368  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunalt partistöd 
 
Kommunalt partistöd diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att i 2009 års budget avsätta 404 000 kronor för 
kommunalt partistöd. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att i 2009 års budget avsätta 404 000 kronor för 
kommunalt partistöd. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 283 
§ 369  
 
BUDGETBEREDNING: Kostnader för kommunrevision 2009 
 
Kommunrevisionens anslag diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunrevisionen 
handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunrevisionen 
handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 284 
§ 402  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunfullmäktige för oförutsedda 
utgifter 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktige 
för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktige 
för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
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KS § 285 
§ 403  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda 
utgifter 
 
Diskussion förs kring anslag till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 100 000 
kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 100 000 
kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 286 
§ 411  
 
BUDGETBEREDNING: Anslag till näringslivs- och arbetsmarknads-
åtgärder 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen avsätter 1 800 000 kronor till näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder i sitt förslag till driftsbudget 2008. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avsätter 1 800 000 kronor till näringslivs- och 
arbetsmarknadsåtgärder i sitt förslag till driftsbudget 2008. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 287 
§ 412  
 
BUDGETBEREDNING: Sparbeting gällande administration 
 
Diskussion förs om kommunens administration. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen i sin 
helhet genom effektiviseringar ska minska kostnaderna för administration 
med 800 000 kronor under 2009. Under 2010 ska motsvarande 
effektiviseringar genomföras som medför en besparing om 2 200 000 kronor. 
Detta innebär att en sammanlagd besparing om 3 miljoner kronor ska 
genomföras och ge full effekt på 2011 års budget. Arbetet med detta leds av tf 
kommunchef utifrån det uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
2008-09-30 AU § 355. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen i sin 
helhet genom effektiviseringar ska minska kostnaderna för administration 
med 800 000 kronor under 2009. Under 2010 ska motsvarande 
effektiviseringar genomföras som medför en besparing om 2 200 000 kronor. 
Detta innebär att en sammanlagd besparing om 3 miljoner kronor ska 
genomföras och ge full effekt på 2011 års budget. Arbetet med detta leds av tf 
kommunchef utifrån det uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
2008-09-30 AU § 355. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 288 
§ 361 347-351,352-353/2008 
 
Taxor/avgifter inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2009 
 
Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2008-09-25 BMN §§ 202-206, 
209 behandlas. 

 
Nämnden föreslår taxor under år 2009 avseende: 

1. Tillsyn inom strålskyddslagens område 
2. Uppdragsverksamhet 
3. Timavgift för miljökontoret 
4. Åmåls kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 
5. Taxa för plan- och bygglovsenheten 
6. Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta om taxor under år 
2008 inom bygg- och miljönämndens verksamhet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta om taxor under år 
2008 inom bygg- och miljönämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 289 
§ 362 365/2008 
 
Taxor/avgifter inom kulturnämndens verksamhet 2009 
 
Protokollsutdrag från kulturnämnden, 2008-06-12 KN § 28 behandlas. 
 
Kulturnämnden föreslår taxor under år 2009 avseende: 

1. Biblioteket 
2. Kulturskolan 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta om taxor under år 
2008 inom kulturnämndens verksamhet.  
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta om taxor under år 
2008 inom kulturnämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 290 
AU § 424 217/2008  
 
Taxor/avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2009 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2008-10-01 BUN § 122, 
behandlas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog 2008-06-11 BUN § 85 oförändrade 
taxor inom nämndens verksamhetsområde. Budgetberedningen behandlade 
2008-10-13 § 363 förslaget och föreslog kommunfullmäktige att anta taxor 
för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsområde. 
 
Därefter lämnade nämnden 2008-10-01 BUN § 122 förslag på följande 
enhetstaxor: 

 
1. Barnomsorgsavgifter för enskild förskola  
2. Barnomsorgsavgifter för förskola i kommunal regi 
3. Barnomsorgsavgifter för familjedaghem  
4. Barnomsorgsavgifter för fritidshem 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottets beslut från 2008-10-13 § 363 upphävs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2009 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2009 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 291 
§ 364 266-271/2008  
 
Taxor/avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2009 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2008-08-21 SBN §§ 64-69 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår taxor för år 2009 avseende: 

1. Vatten och avlopp 
2. Uthyrning av båtplatser 
3. Slambehandling 
4. Renhållning 
5. Torhandelsplatser 
6. Tippning vid Östby 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2009 inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2009 inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 292 
§ 365 336/2008 
 
Taxor/avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2009 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2008-09-18, VON §§ 102-
104, 107 behandlas. 

 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår taxor för år 2009. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2009 inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Följande taxor diskuteras: 

1. Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård 
2. Avgift för postens sociala service 
3. Avgift enligt alkohollagen samt tillsyn av folköl, tobak och 

nikotinläkemedel 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2009 inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 293 
§ 366 329/2008 
 
Taxa för räddningstjänsten för 2009 
 
Förslag till taxa för räddningstjänsten behandlas. Förslaget inkom till 
kanslienheten 2008-09-25. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
räddningstjänsten för 2009.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
räddningstjänsten för 2009.  
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 294 
§ 413 
 
BUDGETBEREDNING: Förslag till driftsbudget 2009 
 
Förslag till driftsbudget diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2009. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2009. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 295 
§ 414 
 
BUDGETBEREDNING: Investering i terrängfordon under 2009 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun avser under 2009 investera i inköp av terrängfordon. Detta 
görs under förutsättning att Bengtsfors kommun står för hälften av 
driftskostnaderna under den tid som fordonet används gemensamt av de båda 
kommunerna. Detta ska regleras i avtal mellan kommunerna.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun avser under 2009 investera i inköp av terrängfordon. Detta 
görs under förutsättning att Bengtsfors kommun står för hälften av 
driftskostnaderna under den tid som fordonet används gemensamt av de båda 
kommunerna. Detta ska regleras i avtal mellan kommunerna.  
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 296 
AU § 425 427/2008 
 
Förslag till investeringsbudget 2009 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-11-17 SBN § 99, 
behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår omfördelning mellan olika ansvar inom 
nämndens investeringsbudget för att finansiera förstärkning av bergsskärning 
på fastigheten Åmål 7:6. Nämndens totala investeringsbudget föreslås dock 
vara oförändrad. 
 
Budgetberedningen beslutade 2008-11-03 § 415 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta investeringsbudget för 2009. Men hänvisning till 
ovanstående förslag från samhällsbyggnadsnämnden ska denna 
investeringsbudget revideras. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 
förslag till investeringsbudget för 2009: 

 
• Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2009 till 

respektive nämnd för investeringar: 
 

Kommunstyrelsen 3 420 
Kulturnämnden 655 
Barn- och utbildningsnämnden 2 415 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 400 
Vård- och omsorgsnämnden 1865  
Gymnasienämnden 2 533 

 
• Dessutom avsätts 9 000 000 kronor till samhälls-

byggnadsnämnden för taxefinansierade investeringar. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 32 
288 kronor. 
 

2. Därmed upphävs budgetberedningens beslut från 2008-11-03 § 415. 
______________________  
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Forts KS § 296 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 
förslag till investeringsbudget för 2009: 

 
• Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2009 till 

respektive nämnd för investeringar: 
 

Kommunstyrelsen 3 420 
Kulturnämnden 655 
Barn- och utbildningsnämnden 2 415 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 400 
Vård- och omsorgsnämnden 1865  
Gymnasienämnden 2 533 

 
• Dessutom avsätts 9 000 000 kronor till samhälls-

byggnadsnämnden för taxefinansierade investeringar. 
 

Detta innebär att den totala kostnaden för investeringar uppgår till 32 
288 kronor. 
 

2. Därmed upphävs budgetberedningens beslut från 2008-11-03 § 415. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 297 
§ 301  
 
BUDGETBEREDNING: Anslagsbindningsnivå 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2009 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet 
innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att binda 2009 års anslag till 
nämnderna på driftbudgetens verksamhetsnivå (tre positioner). Beslutet 
innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive 
verksamhetsnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________
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KS § 298 
§ 416  
 
BUDGETBEREDNING: Ekonomisk flerårsplan 2009-2011 
 
Resultatprognos och finansieringsprognos för 2010 och 2011 diskuteras. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos och 
finansieringsprognos för 2010 och 2011. Tillsammans med driftsbudget och 
investeringsbudget för 2009 utgör dessa kommunens ekonomiska flerårsplan 
för 2009-2011. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos och 
finansieringsprognos för 2010 och 2011. Tillsammans med driftsbudget och 
investeringsbudget för 2009 utgör dessa kommunens ekonomiska flerårsplan 
för 2009-2011. 
 
Ulf Hanstål (m) deltar inte i beslutet. 
______________________ 
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KS § 299  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget och befolkningsutvecklingen  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 48, 2008: 
 
Antal arbetslösa vecka 48 2008 341 
Antal arbetslösa vecka 48 2007 323 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 48 2008 79 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 48 2007 44 
 
Antal i aktivitetsstöd vecka 48 2008 173 
Antal i aktivitetsstöd vecka 48 2007 168 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 48 2008 44 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 48 2007 49 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-48 2008 367 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-48 2007 383 
 
Den officiella befolkningsstatistiken från den 1 november 2007 visade ett 
invånarantal på 12 610 i kommunen. Enligt den senaste statistiken från 1 
november 2008 har kommunen preliminärt 12 542 invånare. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 300 
AU § 410 58/2006 
 
Revisionsrapport om intern kontroll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport, daterad 2006-01-30 
2. Tjänsteskrivelse från dåvarande kanslichef Kenneth Olander. 

Dokumentet inkom till kanslienheten 2006-15-17 
3. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman, daterad 2008-11-

07 
4. Tjänsteskrivelse från ekonom Johan Andersson, daterad 2008-11-03 

 
På uppdrag av kommunrevisionen har revisionsbyrån Öhrlings granskat 
kommunens interna kontroll inom nämnder och styrelser. Rapporten visar att 
arbetet med intern kontroll befinner sig i ett uppbyggnadsskede, men att 
intresset är stort. Revisionen ser det som angeläget att arbetet fortgår. 
 
Ekonomen skriver bland annat att i nämndernas arbete med intern kontroll har 
barn- och utbildningsförvaltningen kommit längst. Ekonomen menar att detta 
arbetssätt bör stå modell bör övriga nämnder och styrelser i kommunen. 
 
Före detta kanslichefen samt kommunutredaren redogör för hur kommunen 
tagit fram strategiska planer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med tjänstemännens yttrande till 
kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med tjänstemännens yttrande till 
kommunfullmäktige. 
______________________
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KS § 301 
AU § 411 371/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av bisysslor 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport, daterad 2006-01-30 
2. Tjänsteskrivelse från biträdandepersonalchef Marita Koivuoja, daterad 

2008-11-12 
 
På uppdrag av kommunrevisionen har revisionsbyrån Deloitte granskat 
kommunens rutiner för bisysslor. Rapporten visar kommunen har ett 
regelverk för kontroll av förekomsten av bisysslor bland de anställda, men att 
rutin för hur regelverket ska användas saknas. 
 
Biträdande personalchefen skriver att personalenheten har uppdragit åt 
förvaltningscheferna att inventera personalens bisysslor senast den 12 
december 2008. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med biträdande personalchefens 
yttrande till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med biträdande personalchefens 
yttrande till kommunfullmäktige. 
______________________
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KS § 302 
AU § 426 266/2008 
 
Förslag till ny ABVA samt ny VA-taxa för Åmåls kommun 
 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-11-17 SBN § 93, 
behandlas.  
 
Med anledning av införande av ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” 
föreslås kommunfullmäktige att besluta om ny ABVA och ny VA-taxa.  
 
Ny ABVA (ABVA 07) är framarbetad efter svenskt Vattens förslag ”ABVA 
07- Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare” och föreslås 
ersätta tidigare ABVA, antagen av Åmåls kommunfullmäktige 1972-02-23. 
Ny ABVA föreslås gälla från 1 januari 2009.  
 
Ny VA-taxa är omarbetad med avseende på juridiska hänvisningar och 
föreslås ersätta nuvarande VA-taxa från 1 januari 2009. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till ny ABVA 2007 samt införande av ny VA-taxa att gälla från 1 
januari 2009. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ny ABVA 2007 
och ny VA-taxa att gälla från 1 januari 2009.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ny ABVA 2007 
och ny VA-taxa att gälla från 1 januari 2009.  
______________________
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KS § 303 
AU § 427 416/2008 
 
Utestående lån och skuldebrev– ny revers till Åmåls tennisklubb 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Åmåls Tennisklubb, daterad 13 januari 2004. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18, 

AU § 421.  
3. Tjänsteskrivelse från Ekonomistrateg från Fredrik Nilsson, daterad 

2008-11-19 
 

Ekonomistrategen skriver att kommunen har utestående lån och reverser till 
föreningarna Åmåls tennisklubb, Föreningen Fengersfors Folkets Hus och 
Gränslös kulturförening. Reverserna är upprättade år: 2002, 2004 och 2006.  
 
Åmåls kommun utbetalade den 8 januari 2004 ett 5-årigt ränte- och 
amorteringsfritt lån på 400 000 kronor till Åmåls Tennisklubb, enligt KF-
beslut § 183/2003. Reversen utställd till Åmåls Tennisklubb förfaller den 8 
januari 2009.  
 
Ekonomistrategen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett 
förslag till ny revers som gäller från och med 9 januari 2009 som löper på 50 
år. Lånet förblir räntefritt men skall amorteras inom 50 år. Årlig amortering 
om 8 000 kronor förfaller till betalning den 31 mars respektive år, med start år 
2009. Avbetalning skall ske till kommunens bankgiro 991 – 2353.  
 
Arbetsutskottets behandling 
 
Kurt Svensson (c) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta att upprätta en ny revers för Åmåls Tennisklubb som gäller från 
och med 9 januari 2009 som löper på i 26 år. År 2009 blir amorteringsfritt. 
Lånet blir räntefritt men skall amorteras inom 25 år. Årlig amortering blir 
16 000 kronor från och med 2010 och betalning förfaller till den 31 mars 
respektive år, med start år 2010. Avbetalning skall ske till kommunens 
bankgiro 991 – 2353.   
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Forts KS § 303 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Kurt Svenssons (c) förslag:  
att upprätta en ny revers för Åmåls Tennisklubb som gäller från och med 9 
januari 2009 som löper på i 26 år. År 2009 blir amorteringsfritt. Lånet blir 
räntefritt men skall amorteras inom 25 år. Årlig amortering blir 16 000 kronor 
från och med 2010 och betalning förfaller till den 31 mars respektive år, med 
start år 2010. Avbetalning skall ske till kommunens bankgiro 991 – 2353.   
_____________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas förslag till revers, som inkom till 
kanslienheten 2008-12-02. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förlag till revers för 
Åmåls Tennisklubb. 
______________________ 
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KS § 304 
AU § 428 432/2008 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - oktoberprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-11-19, behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett överskott på 1 024 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från oktober redovisar ett underskott 
på 9 494 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________ 
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KS § 305 
AU § 429 16/2008 
 
Regler för kommunalt resebidrag 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 AU 
§ 355 

2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 
2008-11-25 

 
Arbetsutskottet beslutade 2008-10-07 AU § 355, att ge planeringsingenjör 
Olle Andersson i uppdrag att lämna förslag till regler för resebidrag att gälla 
från 2009. 
 
Planeringsingenjören har utarbetat förslag till ”Regler för kommunalt 
resebidrag 2009” utifrån de reglerna som gällde för 2008 med följande 
förändringar: 
 

• Punkt 1. Blir det tillägg ”som arbetslösa” och att tidpunkten för 
arbetslösheten förändras till ”2008-07-01 eller senare” 

• Punkt 3. Ersättning gäller under ”2009” och att ”Bidraget är att ses 
som ett ”provapå” bidrag för arbetspendling med kollektivtrafik 
och kan endast erhållas en gång per person och totalt under max 
sex kalendermånader” 

• Punkt 4. Punkten tas bort då ersättning med egen bil ej längre utgår, 
vilket innebär att punkt 5. i regler för 2008 blir punkt 4, i regler för 
2009 osv.  

• Punkt 4. i nya regelverket anger att åtgärden finansieras i anslagna 
medel för arbetsmarknadsåtgärder i kommunstyrelsens budget för 
”2009”. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att antar regler för kommunalt resebidrag 2009.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kjell Kaså (c) att resebidraget även under 
2009 ska gälla för körning med egen bil. I övrigt överensstämmer yrkandet 
med arbetsutskottets förslag. 
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Forts KS § 305 
 
Anne Sörqvist (c), Thomas Fridlund, Ulla-Britt Johansson (c), Christer 
Törnell (kd), Gustav Wennberg (s), Michael Karlsson (s), Kjell Lindstedt (s), 
Cecilia Gustafsson (s) och Ulf Hanstål (m) yrkar bifall till Kjell Kasås (c) 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  

• Punkt 1. Blir det tillägg ”som arbetslösa” och att tidpunkten för 
arbetslösheten förändras till ”2008-07-01 eller senare” 

• Punkt 3. Ersättning gäller under ”2009” och att ”Bidraget är att ses 
som ett ”provapå” bidrag för arbetspendling och kan endast 
erhållas en gång per person och totalt under max sex 
kalendermånader”  

• Punkt 5. i nya regelverket anger att åtgärden finansieras i anslagna 
medel för arbetsmarknadsåtgärder i kommunstyrelsens budget för 
”2009”. 

 
Med dessa förändringar antas regler för resebidrag för 2009.  
______________________ 
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KS § 306 
AU § 430 184/2008 
 
Trafikförsörjningsplan 2009/2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Preliminär Trafikförsörjningsplan för andra halvan av år 2009 från 
Västtrafik AB, daterad 2008-11-05. 

2. Tjänsteskrivelser från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 
2008-07-17 och 2008-11-19. 

 
Västtrafik skriver att Trafikförsörjningsplan 2009 ska ses som en 
komplettering till redan fastställd Trafikförsörjningsplan för år 2008/2009. 
 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2008-08-12 KS § 188, har 
planeringsingenjören avgett ett yttrande daterad 2008-07-17 inför 
Trafikförsörjningsplan 2009/2010. 
 
Planeringsingenjören förtydligar huvuddragen i tidigare yttrande som 
synpunkter till Preliminär Trafikförsörjningsplan för 2009.  
 
Planeringsingenjören föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka preliminär 
Trafikförsörjningsplan för 2009, men samtidigt erinra om tidigare insända 
synpunkter inför Trafikförsörjningsplan 2009/2010.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka preliminär Trafikförsörjningsplan för 
2009 och samtidigt erinra om tidigare insända synpunkter inför 
Trafikförsörjningsplan 2009/2010.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka preliminär Trafikförsörjningsplan för 
2009 och samtidigt erinra om tidigare insända synpunkter inför 
Trafikförsörjningsplan 2009/2010.  
______________________ 
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KS § 307 
POU § 123 378/2008 
 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2009 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-05-27 § 81-82 beslutat  
om arvodesreglemente för Åmåls kommun att gälla fr o m 2003-07-01.  
Enligt reglementet skall samtliga arvoden uppräknas vid årets början med 
konsumentprisindex (KPI) för juni månad föregående år och därefter gälla 
fast under kalenderåret. Uppräkningen för 2009 blir 4,31% (KPI juni 2007 
289,95; KPI juni 2008 302,45) med undantag för ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, där timersättningen är maximerad till 1/165-del av 
månadslönen för kommunstyrelsens ordförande. 
 
Med hänvisning till ovanstående lämnas följande förslag till arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 2009: 
 
Årsarvode   2008-01-01      2009-01-01 
KS:s ordförande   481.058 kr/år 501.791 kr/år 
KS:s vice ordförande  307.872 kr/år 321.141 kr/år 
 
Begränsat årsarvode  2008-01-01 2009-01-01 
Kommunfullmäktige, ordförande 12.222 kr/år 12.748 kr/år 
Kommunrevisionen, ordförande 12.222 kr/år 12.748 kr/år 
Kommunrevisionen, sekreterare 11.204 kr/år 11.686 kr/år 
Kommunrevisionen, övriga ledamöter 10.185 kr/år 10.623 kr/år 
Valnämnden, ordförande  0 kr/år  0 kr/år 
- valår   2.547 kr/år 2.656 kr/år 
Kommunstyrelsens AU, ledamöter  26.535 kr/år 27.678 kr/år  
(exkl ordförande och vice ordförande) 
Kommunstyrelsens POU, ordförande 12.735 kr/år 13.283 kr/år 
Barn- och utbildningsnämnden, ordf 25.463 kr/år 26.560 kr/år 
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordf 6.366 kr/år 6.640 kr/år 
Bygg- och miljönämnden, ordförande 21.227 kr/år 22.141 kr/år 
Bygg- och miljönämnden, vice ordf 5.308 kr/år 5.536 kr/år 
Gymnasienämnden, ordförande 12.731 kr/år 13.279 kr/år 
Gymnasienämnden, vice ordförande 3.183 kr/år 3.320 kr/år 
Kulturnämnden, ordförande 12.731 kr/år 13.279 kr/år 
Kulturnämnden, vice ordförande 3.183 kr/år 3.320 kr/år 
Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande 25.463 kr/år 26.560 kr/år 
Samhällsbyggnadsnämnden, vice ordf 6.366 kr/år 6.640 kr/år 
Vård- och omsorgsnämnden, ordförande 33.964 kr/år 35.427 kr/år 
Vård- och omsorgsnämnden, vice ordf 8.491 kr/år 8.856 kr/år 
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Forts KS § 307 
 
Sammanträdesarvode  2008-01-01 2009-01-01 
Tjänstgörande ledamot  
- 1:a timmen  218 kr  228 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme       53 kr  55 kr 
- max per dag  536 kr  558 kr 
Närvarande men inte tjänstgörande  
ersättare 
- 1:a timmen  109 kr  114 kr 
- för varje därefter påbörjad halvtimme 26,50 kr  27,50 kr 
- max per dag  268 kr  279 kr 
 
Ersättning till förtroendevalda med  
funktionshinder  2008-01-01 2009-01-01 
Maximerad ersättning per dag  212 kr/dag 221 kr/dag 
 
Ersättning till förtroendevalda för 
barntillsyn  2008-01-01 2009-01-01 
Maximerad ersättning per dag  212 kr/dag 221 kr/dag 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2008-01-01 2009-01-01 
Maximerad ersättning per timme  243 kr/tim  253 kr/tim 
 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till förtroendevalda 2009 enligt ovan.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till förtroendevalda 2009 enligt ovan.  
______________________ 
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KS § 308 
POU § 124 379/2008 
 
Arvoden till funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 2009 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-28 § 34 beslutat att 
uppräkning av arvoden till funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 
2008 skall ske med konsumentprisindex enligt samma regler som gäller för 
arvoden till förtroendevalda för varje år under mandatperioden 2007-2010. 
Uppräkningen för 2009 blir 4,31% (KPI juni 2007 289,95; KPI juni 2008 
302,45). 
 
Med hänvisning till ovanstående lämnas följande förslag till arvoden till 
funktionärer vid samtliga val och folkomröstningar 2009: 
 
Arvode per val eller folkomröstning  2008-01-01      2009-01-01 
Ordförande   3.533 kr  3.685 kr 
Vice ordförande  3.186 kr 3.323 kr 
Medhjälpare  2.839 kr 2.961 kr 
Rösträknare     696 kr 725 kr 
 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till funktionärer vid samtliga val och 
folkomröstningar 2009 enligt ovan.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om arvoden till funktionärer vid samtliga val och 
folkomröstningar 2009 enligt ovan.  
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2008-12-02 42 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 309 406/2008 
 
Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
Skrivelse från Gustav Wennberg (s), daterad 2008-11-12, behandlas. 
 
Gustav Wennberg (s) avsäger sig från den 1 januari 2009 uppdraget om vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, men kvarstår som ledamot. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
______________________
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KS § 310 406/2008 
 
Fyllnadsval av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Michael Karlsson (s) Vallgatan 10, 662 34 Åmål föreslås som vice ordförande 
i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Gustav Wennberg (s) från den 1 
januari 2009 och under resten av innevarande mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja Michael Karlsson (s) som vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 ______________________
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KS § 311 406/2008 
 
Avsägelse av uppdrag som representant i Näringslivsrådet, 
Folkhälsorådet, Funktionshindrades samarbetsråd och Agenda 21-
gruppen 
 
Skrivelse från Gustav Wennberg (s), daterad 2008-11-26, behandlas. 
 
Gustav Wennberg (s) avsäger sig följande uppdrag från den 1 januari 2009: 

• Näringslivsrådet 
• Folkhälsorådet 
• Funktionshindrades samarbetsråd 
• Agenda 21-gruppen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
______________________
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KS § 312 406/2008 
 
Fyllnadsval av representant i Näringslivsrådet 
 
Gustav Wennberg (s) föreslår från den 1 januari 2009 och under resten av 
innevarande mandatperiod Michael Karlsson (s) Vallgatan 10, 662 34 Åmål 
som representant efter Gustav Wennberg (s) i Näringslivsrådet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja Michael Karlsson (s) som representant i 
Näringslivsrådet. 
______________________  
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KS § 313 406/2008 
 
Fyllnadsval av representant i Folkhälsorådet 
 
Gustav Wennberg (s) föreslår från den 1 januari 2009 och under resten av 
innevarande mandatperiod Michael Karlsson (s) Vallgatan 10, 662 34 Åmål 
som representant efter Gustav Wennberg (s) i Folkhälsorådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja Michael Karlsson (s) som representant i 
Folkhälsorådet. 
______________________  
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KS § 314 406/2008 
 
Fyllnadsval av representant i Funktionshindrades samarbetsråd 
 
Gustav Wennberg (s) föreslår från den 1 januari 2009 och under resten av 
innevarande mandatperiod Michael Karlsson (s) Vallgatan 10, 662 34 Åmål 
som representant efter Gustav Wennberg (s) i Funktionshindrades 
samarbetsråd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja Michael Karlsson (s) som representant i 
Funktionshindrades samarbetsråd. 
______________________  
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KS § 315  406/2008 
 
Fyllnadsval av representant i Agenda 21-gruppen 
 
Gustav Wennberg (s) föreslår från den 1 januari 2009 och under resten av 
innevarande mandatperiod Michael Karlsson (s) Vallgatan 10, 662 34 Åmål 
som representant efter Gustav Wennberg (s) i Agenda 21-gruppen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja Michael Karlsson (s) som representant i 
Agenda 21-gruppen. 
______________________
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KS § 316 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-11-11, förköpsärende, Åmål Skogsåsen 55, Åmål 
2008-11-17, förköpsärende, Åmål Furuhäll 1, Vänersborgsvägen 15, Åmål 
2008-11-19, förköpsärende, Åmål Seglet 23 och 24, Strandgatan 8A och 8, 
Åmål 
2008-11-25, förköpsärende, Åmål Edsleskogs Prästgård 1:20, Fröskog-
Edsleskog 
2008-11-25, förköpsärende, Åmål Edsleskogs Prästgård 1:48, Fröskog-
Edsleskog 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-11-21 om: 

• Anställnings upphörande 
• Ledighet med lön vid fackliga studier 
• Lön 
• Ansökan om bidrag vid studier 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens personalsekreterares delegationsbeslut: 
2008-11-25 om: 

• Nytt/ändrat anställningsavtal 
• Ledighet med lön vid fackliga studier 
• Lön/arvode 
• Anställnings upphörande 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 317 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande protokoll behandlas: 

• Budgetberedningens/arbetsutskottets från 12 , 13, 18, 19, 25, 27, 29 
augusti, 2, 9 september 13, 14, 15, 21, 24, 28 oktober, 3 och 18 
november 2008 

• Kommunfullmäktiges från 29 oktober 2008 
• Personal- och organisationsutskottets från 11 november 2008 
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KS § 317 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 318 
 
Rapporter och skrivelser 
 
Följande dokument behandlas: 

• Räddningsverkets rapport: Den svenska beredskapen för radiologiska 
och nukleära olyckor. Dokumentet inkom till kanslienheten 2008-11-
10. 

• Regionala ägarrådet: Minnesanteckningar från 2008-10-27.  
• Vänerns Vattenvårdsförbund: Årskrift 2008.  
• SKL: Öppna jämförelser 2008 – Trygghet och säkerhet, daterat 2008-

11-24 
• SKL: Den strategiska mångysslare – Redovisning och analys av enkät 

om näringslivschefens arbete 2008, daterat 2008-10-17. 
• Västra Götalandsregionen: Konjunkturbarometer för Västsverige, 

daterad 2008-11-19 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 319 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Diskussion förs om uppdragen om fordonshantering och tilläggsbudgetering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Ordföranden avslutar mötet med att, med anledning av att Gustav Wennberg 
har (s) meddelat sin avsägelse, tacka för gott samarbete. 
______________________ 
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