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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                         13:30-16:15 
Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande 

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

Övriga deltagande Thomas Olson (fp), ersättare 
Cecilia Gustafsson (s), ersättare 
Barbro Gustafsson (m), ersättare 
Tf kommunchef Jeanette Lämmel  
Ekonomichef Fredrik Nilsson  
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson §§ 2, 10, 14 
Planingenjör Laila Nilsson § 1 
 

Utses att justera Kjell Kaså 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 
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KS § 1 
 
Samrådsförslag till vindkraftsplanen 
 
Planingenjör Laila Nilsson berättar om arbetet med framtagande av 
vindkraftsplan inom Dalslandskommunernas kommunalförbund. 
Förbundsdirektionen ska behandla förslaget till samrådplan på kommande 
möte och besluta om planen ska skickas ut på samråd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 2  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget och befolkningsutvecklingen  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 2, 2009: 
 
Antal arbetslösa vecka 2 2009 425 
Antal arbetslösa vecka 2 2008 376 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 2 2009 90 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 2 2008 82 
 
Antal i aktivitetsstöd vecka 2 2009 176 
Antal i aktivitetsstöd vecka 2 2008 145 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 2 2009 42 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 2 2008 31 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-2 2009 5 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-2 2008 29 
 
Den officiella befolkningsstatistiken från den 1 november 2007 visade ett 
invånarantal på 12 587 i kommunen. Enligt preliminär statistik från 31 
december 2008 har kommunen 12 549 invånare. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 3 
AU § 434 284/2008 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2009 
 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen, daterad 2008-12-02, be-
handlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-09 KS § 208 att anta preliminär 
verksamhetsplan och inlämna till budgetberedningen. Verksamhetsplanen be-
höver nu revideras i enlighet med det budgetförslag som ligger. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) att ändringar genomförs 
på sidan 4 i verksamhetsplanen så att siffrorna 7 370 byts ut mot 7 325 och 
9 375 mot 9 420. Dessutom ska orden preliminär strykas. 
 
Ulf Hanstål (m) yrkar att tillänglighet läggs till på sidan 5 och 6 så att frasen 
blir delaktighet, tillgänglighet och inflytande. 
 
Michael Karlsson (s) yrkar att frasen samt särskilt av Skolverket tilldelat 
statsbidrag stryks. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkanden, nämligen från Kurt 
Svensson (c), Ulf Hanstål (m) och Michael Karlsson (s). Ordföranden låter 
dessa tre yrkanden bilda gemensamt förslag och ställer detta mot 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med yrkanden från Kurt Svensson (c), Ulf Hanstål (m) och 
Michael Karlsson (s). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2009. 
______________________ 
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KS § 4 
AU § 435 282/2008 
 
Revisionsrapport om granskning av momsrutiner 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Revisionsrapport, daterad 2008-08-19 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-10-15 

BUN § 127  
3. Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-10-16 GYMN § 72  
4. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2008-11-13 VON § 

128 
5. Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg Fredrik Nilsson, daterad 2008-

09-22 
 

På uppdrag av kommunrevisorerna har revisionsfirman Deloitte granskat 
kommunens rutiner för återsökning av statsbidrag. Revisionen bedömer att 
kommunen har tillfredsställande och väl fungerande rutiner, men att den in-
terna kontrollen kan förbättras och att fortbildning av personal kan vara aktu-
ellt. 
 
Nämnderna redovisar hur de utifrån revisionsrapporten har förändrat sina ru-
tiner. Ekonomistrategen instämmer med revisionsbyråns rekommendationer. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med ytt-
rande från barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och ekonomistrategen. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med ytt-
rande från barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och ekonomistrategen. 
______________________ 
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KS § 5 
AU § 436 109/2006 
 
Motion om fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Michael Karlsson (s), daterad 2006-03-27 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-11-12 

BUN § 145 
 
Michael Karlsson (s) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige årligen 
budgeterar för fria arbetskläder till barnomsorgspersonal i Åmåls kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden skriver att samordning sker med vård- och 
omsorgsförvaltningen och gäller från och med 2009-01-01. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fria arbetskläder 
införs inom barnomsorgen från 1 januari 2009 och kostnaden för detta 
belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Samordning sker med vård- 
och omsorgsförvaltningen. Därmed anses motionen besvarad 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fria arbetskläder 
införs inom barnomsorgen från 1 januari 2009 och kostnaden för detta 
belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Samordning sker med vård- 
och omsorgsförvaltningen. Därmed anses motionen besvarad 
______________________ 
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KS § 6 
AU § 437 310/2008 
 
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, 2008-09-03 BUN § 107, 
behandlas. 
 
Med anledning av omorganisation inom förskola och grundskola föreslås 
vissa ändringar i reglementet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________  
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________ 
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KS § 7 370/2008 
AU § 439 306/2008 
 
Revidering av gymnasienämndens reglemente 
 
Protokollsutdrag från gymnasienämnden, 2008-10-16 GYMN § 74, behand-
las. 
 
Vissa ändringar i reglementet föreslås för att anpassas till nuvarande organi-
sation. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för gymnsienämnden. 
______________________ 
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KS § 8 
AU § 439 485/2007 
 
Försäljning av fastigheten Tuppen 1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2008-11-17 SBN § 
98  

2. Förslag till köpeavtal, daterat 2008-10-03 
 
Christian Carlsson önskar köpa fastigheten Tuppen 1 på Västra Åsen av 
kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända och lämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna köpeavtal för fastigheten Tuppen 1. 
2. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

tillförordnad kommunchef 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna köpeavtal för fastigheten Tuppen 1. 
2. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

tillförordnad kommunchef 
 
Kommunstyrelsen vill vidare rekommendera samhällsbyggnadsnämnden att i 
kommande fastighetsärenden bifoga tydligare kartor, där det är lätt att uttyda 
stadsdelar och gatuadresser.  
______________________ 
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KS § 9 
AU § 440 447/2008 
 
Verksamhets- och revisionsberättelse och bokslut för år 2007 för stiftel-
sen Årbols skolmuseum  
 
Verksamhets- och revisionsberättelse och bokslut från Stiftelsen Årbols skol-
museum behandlas. Dokumenten inkom till kanslienheten 2008-12-03. 
 
Stiftelsen förvaltar Årbols skolmuseum. Resultatet för 2007 visade ett under-
skott på 703 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 10 
AU § 442 330/2008 
 
Dialogdokument rörande nytt aktieägaravtal för Västtrafik 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Dialogdokument från Ägarrådet, daterat 2008-09-24 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad 

2008-12-01 
 
En diskussion pågår i Västra Götalandsregionen om Västtrafiks framtida ägar-
förhållande. Det regionala ägarrådet vill skapa delaktighet och har skickat ett 
dokument som underlag för politisk dialog. Arbetsutskottet skickade 2008-10-
07 AU § 357 dokumentet till partigrupperna. 
 
Planeringsingenjören lämnar ett antal synpunkter på dokumentet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens förslag. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med planeringsingenjörens förslag. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 12 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 11 
AU § 443 138/2008 
 
Återrapport av uppdrag om fordonshantering  
 
Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Lars Anders Sjögren och kommunutredare 
Ida Rådman, daterad 2008-11-24, behandlas. 

 
Kommunstyrelsen gav 2008-05-13 KS § 125 kommunchefen i uppdrag att 
inkomma med ett konkret förslag på hur kommunen kan upprätta en kommu-
nal fordonspool. 
 
Miljöingenjören berättar att en grupp med representanter från samtliga 
förvaltningar tillsatts. Gruppen föreslår bland annat utökat ansvar för de 
fordonsansvariga, tydligare ansvarsfördelning mellan fordonsansvariga och 
chefer och att ett digitalt bokningssystem införs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och lägger informationen till 
handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och lägger informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
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KS § 12 
AU § 456 466/2008  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - novemberprognos 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson från 9 december 2008 
behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2008 uppvisar ett överskott på 1 024 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från november redovisar ett underskott 
på 10 982 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Informationen läggs till handlingarna. 
2. Uppdrag ges till ekonomistrateg Fredrik Nilsson att klargöra 

kommunens juridiska förutsättningar med anledning av det förväntade 
underskottet år 2008. Uppdraget ska återrapporteras senast i januari 
2009. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen läggs till handlingarna. 
2. Uppdrag ges till ekonomistrateg Fredrik Nilsson att klargöra 

kommunens juridiska förutsättningar med anledning av det förväntade 
underskottet år 2008. Uppdraget ska återrapporteras senast i januari 
2009. 

______________________ 
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KS § 13 
AU § 457 456/2008 
 
Kommunalt bidrag för lönebidragsanställningar 2009 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg från 8 december 2009 behandlas. 
 
Ekonomistrategen förslår kommunstyrelsen att besluta att det kommunala 
bidraget för lönebidragsanställningar ska ligga på 20 % under 2009. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommuns andel för lönebidragsanställningar uppgår till 54 672 kronor 
under 2009. Detta är baserat på en bidragsnivå på 20 % av utgående lön 
inklusive sociala avgifter. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommuns andel för lönebidragsanställningar uppgår till 54 672 kronor 
under 2009. Detta är baserat på en bidragsnivå på 20 % av utgående lön 
inklusive sociala avgifter. 
______________________ 
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KS § 14 
AU § 458 44/2006 
 
Avtal avseende banktjänster 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomistrateg från 8 december 2009 behandlas.  
 
Åmåls kommun, inklusive ÅKAB, har ett avtal om banktjänster med 
Swedbank under perioden 1 mars 2006 till 28 februari 2009, med option på 1 
+ 1 år. 
 
Ekonomistrategen förslår kommunstyrelsen att förlänga avtalet med 
Swedbank under hela eller delar v optionsperioden. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun accepterar offert från Swedbank och förlänger därmed avtalet 
om innebär att Swedbank är kommunkoncernens bank under hela eller delar 
av optionsperioden. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun accepterar offert från Swedbank och förlänger därmed avtalet 
om innebär att Swedbank är kommunkoncernens bank under hela eller delar 
av optionsperioden. 
______________________ 
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KS § 15 
AU § 459 116/2008 
 
Uppföljning av revisionsrapport för årsredovisning 2007 
 
Tjänsteskrivelse från tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel och 
ekonomistrateg Fredrik Nilsson från 8 december behandlas. 
 
I granskningsrapporten för årsredovisningen 2007 framförde revisionen en del 
synpunkter. Kommunstyrelsen gav 2008-06-03 KS § 136 i uppdrag till 
kommunchefen och ekonomistrategen att se över lämpliga åtgärder. 
 
Som exempel på åtgärder som genomförts lyfter skribenterna arbete med 
verksamhetsmål, personalekonomisk redovisning och investeringar.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 16 
AU § 460 465/2008 
 
Attestpliktiga för år 2009 
 
Tjänsteskrivelse från ekonom Stina Jonason behandlas. Dokumentet inkom 
till kanslienheten 16 december.  
 
Ekonomen lämnar förslag till attestpliktiga för 2009. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen utser attestpliktiga och ersättare till dessa för 2009. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser attestpliktiga och ersättare till dessa för 2009. 
______________________ 
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KS § 17 
AU § 461 314/2008 
 
Beslut om inrättande av Europa Direkt-kontor i Åmål 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Europeiska kommissionen från 3 december 2008 
2. Skrivelse från Västra Götalandsregionen som inkom till kanslienheten 

11 december 2008. 
 
EU-kommissionen i Sverige har beviljat Åmåls kommun bidrag att driva ett 
informationskontor inom nätverket Europe Direct under perioden 2009 till 
2012. 
 
Västra Götalandsregionen beslutar medfinansiera Europa Direkt-kontoret med 
250 000 kronor under 2009 och avser även göra detta till och med år 2012. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun kommer under perioden driva ett Europa Direkt-
kontor under perioden 2009 till 2012. 

2. Ramöverenskommelsen med EU-kommissionen ska undertecknas av 
ekonomistrateg Fredrik Nilsson 

3. Villkorsbilaga från Västra Götalandsregionen ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och utvecklingschef Jan-Erik Lundin 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun kommer under perioden driva ett Europa Direkt-
kontor under perioden 2009 till 2012. 

2. Ramöverenskommelsen med EU-kommissionen ska undertecknas av 
ekonomistrateg Fredrik Nilsson 

3. Villkorsbilaga från Västra Götalandsregionen ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och utvecklingschef Jan-Erik Lundin 

______________________ 
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KS § 18 
AU § 462 313/2007 
 
Beslut att starta etanolprojektet Bioenergikombinat 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 24 november 2008 

2. Skrivelse från Västra Götalandsregionens regionutveckling från 11 
november 2008  

3. Skrivelse från Västra Götalandsregionens miljönämnd från 9 
december 2008 

 
Kommunen har ansökt om bidrag till ett projekt om bioengerikombinat. 
Fyrbodals kommunalförbund har beviljat bidrag om 350 000 kronor, Västra 
Götalandsregionens regionutveckling 290 000 om kronor och Västra 
Götalandsregionens miljönämnd om 295 000 kronor. Kommunen behöver 
utöver detta finansiera 50 000 kronor. 
 
Näringslivsutvecklaren rekommenderar att kommunen deltar i projektet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun beslutar att driva projektet Bioenergikombinat under 
perioden 1 januari till 31 oktober 2009  

2. Villkorsbilagor från Västra Götalandsregionen undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och Helena Stor Hansson 

3. Kostnaden på 50 000 kronor tas ur konto för näringslivsåtgärder, 
ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun beslutar att driva projektet Bioenergikombinat under 
perioden 1 januari till 31 oktober 2009  

2. Villkorsbilagor från Västra Götalandsregionen undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och Helena Stor Hansson 

3. Kostnaden på 50 000 kronor tas ur konto för näringslivsåtgärder, 
ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 20 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 19 417/2008 
 
Ansökan om bidrag till Bokdagar i Dalsland 
 
Skrivelse från Dalslands litteraturförening från 22 september behandlas. 
 
Dalslands litteraturförening ansöker om 43 500 kronor i bidrag till Bokdagar i 
Dalsland. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Dalslands litteraturförening beviljas bidrag på 43 500 kronor till 
Bokdagar i Dalsland. 

2. Kostnaden på 43 500 kronor tas ur 2008 års konto för arbetsmarknads- 
och näringslivsåtgärder, ansvar 2, verksamhet 1021, aktivitet 2102. 

 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 21 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 20 472/2008 
 
Deltagande i projektet Energieffektivisering i kommunala byggnader och 
fastigheter 
 
Skrivelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund från 9 april 2008 
behandlas. 
 
Projektet Energieffektivisering i kommunala byggnader och fastigheter syftar 
till att visa hur man avsevärt kan minska energianvändningen inom den 
kommunala verksamheten till exempel genom energieffektiv teknik och 
förändring av beteende. Projektet varar under 2008-2010 och den årliga 
kostnaden för deltagandet är 30 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun deltar i projektet Energieffektivisering i kommunala 
byggnader och fastigheter 

2. Kostnaden för deltagande under 2008 finansieras av bygg- och 
miljönämnden 

3. Frågan om finansiering av kostnaden för deltagande under 2009 och 
2010 remitteras till arbetsutskottet 

________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 22 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 21 482/2008 
 
Strategidokument Handelsstaden år 2015 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2008-12-15 SBN § 107 
2. Strategidokument Handelsstaden Åmål 2015 som inkom till 

kanslienheten 23 december 2008 
 

Fastighetsägare, verksamhetsföreträdare och Åmåls kommun har under hösten 
2008 deltagit i projektet Kraftsamling handeln 2015. Projektet har med stöd 
av ett konsultföretag tagit fram en nulägesanalys och ett strategidokument för 
handelssituationen i Åmål. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det framtagna dokumentet och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategidokumentet 
Handelsstaden Åmål 2015 
______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 23 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 22 482/2008 
 
Finansiering av projektet Kraftsamling Handeln 2015 
 
Fastighetsägare, verksamhetsföreträdare och Åmåls kommun har under hösten 
2008 deltagit i projektet Kraftsamling handeln 2015. Projektet har bland annat 
med stöd av ett konsultföretag tagit fram en nulägesanalys och ett 
strategidokument för handelssituationen i Åmål. Projektet behöver 
finansiering om 200 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Finansiering till projektet Kraftsamling Handeln 2015 om 200 000 kronor tas 
ur 2008 års konto för arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder, ansvar 2, 
verksamhet 1021, aktivitet 2102. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 24 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 23 126/2003 
 
Revidering av lönebidragsregler för Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 12 januari 2009 
behandlas. 
 
Kommunen har en policy som reglerar när lönebidrag kan ges till personer 
med nedsatt arbetsförmåga. Enligt arbetsförmedlingen kan lönebidragstagare i 
vissa fall också ha rätt till trygghetsanställning. Därför bör lönebidragspolicyn 
revideras så att den omfattar även trygghetsanställningar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
lönebidragspolicy. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 25 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 24 
 
Delgivning av delegation 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2008-12-22, förköpsärende, Åmål Vågen , Åmål 
2008-12-22, förköpsärende, Åmål Stom 1:19, Ånimskog 
2009-01-07, förköpsärende, Åmål Årebol 1:37, Ånimskog 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2008-12-18 om 

• ledighet med lön vid fackliga studier 
• lön 
• kommunens minnesgåva 
• ansökan om bidrag vid studier 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporteringen godkänns. 
 
KS § 25 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2008-11-25, 
2008-12-09 och 2008-12-16 

2. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 2008-12-03 
3. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 2008-11-26 
4. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2008-10-16 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-01-13 26 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 26 
 
Inkomna skrivelser och protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Minnesanteckningar från Ägarforum Västtrafik från 21 november 
2008 

2. Minnesanteckningar från regionala ägarrådet från 16 december 2008 
3. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund om medling av brott från 

26 november 2008  
4. Skrivelse från Svenska stadsnätsföreningen från 1 december 2008 
5. Ekonomirapport från Västtrafik från 19 december 2008 
6. Skrivelsen Kommunernas ekonomi från Sveriges Kommuner och 

Landsting från 3 oktober 2008 
7. Skrivelsen Öppna jämförelse 2008 – Vård och omsorg om äldre från 

Sveriges Kommuner och Landsting från 2 december 2008 
8. Skrivelsen Sveriges gles- och landsbygder 2008 från Glesbygdsverket 

från 5 december 2008 
9. Skrivelsen Omvärldsbevakning 2008 från Luftfartsstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 27 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
 
  
 


