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Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 28  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget och befolkningsutvecklingen  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 6, 2009: 
 
Antal arbetslösa vecka 6 2009 451 
Antal arbetslösa vecka 6 2008 351 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 6 2009 97 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 6 2008 73 
 
Antal i aktivitetsstöd vecka 6 2009 186 
Antal i aktivitetsstöd vecka 6 2008 148 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 6 2009 46 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 6 2008 34 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-6 2009 30 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-6 2008 65 
 
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 § 29 
AU § 1 27/2009 
 
Regler kring ett eventuellt ekonomiskt underskott och balanskrav 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 12 januari 2009 behandlas. 
 
Kommunstyrelsen gav 2009-01-13 KS § 13 ekonomichefen i uppdrag att 
klargöra kommunens juridiska förutsättningar med anledning av det 
förväntade underskottet år 2008.  
 
Ekonomichefen skriver att om en kommun får ett negativt resultat ska 
resultatet återställas inom tre år. En åtgärdsplan ska reglera hur återställandet 
ska ske. Denna åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige senast månaden 
efter att bokslutet behandlas av fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
______________________ 
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KS § 30 
AU § 2 93/2008 
 
Förslag till ändring av mall för verksamhetsplaner 
 
Protokoll från parlamentarisk grupp från 2008-11-20 § 5 behandlas. 
 
Den parlamentariska gruppen föreslår kommunfullmäktige att i nästa års 
arbete med verksamhetsplaner stryka meningen Det vill säga hur högt eller 
lågt vi vill ligga i jämförelse med lagen i rutan definition av inriktningsmål. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumentet till kommunfullmäktige. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar dokumentet till kommunfullmäktige. 
______________________
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KS § 31 
AU § 3 480/2008 
 
Markreglering för fastigheterna Åmål 5:2 och Mörtebol 1 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 19 
november 2009 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2008-12-15 SBN §105 
 
Ulla Franzén önskar köpa del av fastigheten Åmål 5:2 av kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna markregleringsavtal för fastigheterna Åmål 5:2 och 
Mörtebol 1 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

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

1. Godkänna markregleringsavtal för fastigheterna Åmål 5:2 och 
Mörtebol 1 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

______________________
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KS § 32 
AU § 4 142/2008 
 
Markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och Höganäs 1:10 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 5 
december 2009 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2008-12-15 SBN § 104 
 
Karl-Ivar Eriksson önskar köpa del av fastigheten Höganäs 1:10 av 
kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot 
försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Godkänna avtal om markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och 
1:10. 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

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

1. Godkänna avtal om markreglering för fastigheterna Höganäs 1:1 och 
1:10. 

2. Avtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och 
tillförordnad kommunchef. 

______________________
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KS § 33 
AU § 5 44/2006 
 
Ansökan om höjd kontokredit 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson och ekonom Sven-Göran 
Andersson från 8 januari 2009 behandlas. 
 
Kommunen har en kontokredit på 20 miljoner kronor hos Swedbank. 
Skribenterna föreslår att kommunen ansöker om höjt kreditutrymme till 30 
miljoner kronor. Inga fasta kostnader tillkommer vid eventuell höjning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ansöker om kontokredit för koncernen på 30 miljoner kronor 
hos Swedbank. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun ansöker om kontokredit för koncernen på 30 miljoner kronor 
hos Swedbank. 
______________________
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KS § 34 
AU § 6 395/2008 
 
Inspektion enligt föräldrabalken och överförmynderiförordningen 
 
Skrivelse från överförmyndare Roy Björck från 29 december 2009 behandlas. 

 
Länsstyrelsen har utför en inspektion av kommunens 
överförmynderiverksamhet.  Den ordinarie överförmyndaren var sjuk vid 
inspektionen och ersättaren arbetade i hans ställe. Vid inspektionen fann 
Länsstyrelsen några saker att anmärka på, bland annat att ersättaren inte hade 
tillträde till ett datasystem. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2008-11-18 AU § 418 att remittera ärendet till 
överförmyndaren för yttrande. 
 
Överförmyndaren skriver att ersättaren nu fått tillträde till 
överförmynderiverksamhetens administrativa system. Anledningen till att 
ersättaren inte hade detta vid inspektionstillfället var att en stor uppgradering 
hade skett samt sjukskrivning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 9 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 35 
AU § 7  3/2009 
 
Detaljplan för kvarteret Lejonet och Triangeln 3 
 
Samrådsförslag till ny detaljplan från 2 januari 2009 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden har tagit fram detaljplan för kvarteret Lejonet och 
Triangeln 3. Planen antogs redan 2006, men Länsstyrelsen har beslutat att 
häva antagandebeslutet med anledning av ett överklagande. Därför genomförs 
nu nytt samråd. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
______________________
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KS § 36 
AU § 8 354/2008 
 
Remiss: Vägen tillbaka för överskuldsatta 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius från 26 november 
2008 

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 2008-12-18 VON § 
145 

 
Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Vägen tillbaka för 
överskuldsatta till kommunen för yttrande. Ärendet remitterades till vård- och 
omsorgsnämnden, där förvaltningschef Gunilla Bexelius lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från förvaltningschefen.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun yttrar sig i enlighet med förslag från förvaltningschefen.  
______________________
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KS § 37 
AU § 9 311/2008 
 
Länsstyrelsens tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen från 19 december 2008 behandlas. 
 
Länsstyrelsen har utfört tillsyn på kommunens ansvar enligt lag om skydd mot 
olyckor. Länsstyrelsen framför bland annat att kommunens tillsynsplanering 
och egenkontroll bör utvecklas. 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Uppdrag ges till säkerhetsskyddschef Mats Johansson och räddningschef 
Anders Olsson att klargöra vilket ansvar som ligger på vilken nämnd och 
vilken förvaltning och lämna förslag till åtgärder. Uppdraget återrapporteras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott under februari månad. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________
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KS § 38 
AU § 19 59/2009 
 
Ej verkställda investeringar – tidigare kallat tilläggsbudgeteringar 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 3 februari 2009. 
 
Ekonomichefen lämnar förslag till investeringar som ska överföras från 2008 
till 2009 års investeringsbudget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 
verkställda investeringar från 2008 års investeringsbudget tillförs 2009 
års investeringsbudget, i enlighet med ekonomichefens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att med anledning av kommunens 
ekonomiska situation uppmana övriga nämnder att inkomma med en 
redogörelse över vilka av dessa ej verkställda investeringar som är av 
stor vikt att realisera och motivering till varför. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att ej 
verkställda investeringar från 2008 års investeringsbudget tillförs 2009 
års investeringsbudget, i enlighet med ekonomichefens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att med anledning av kommunens 
ekonomiska situation uppmana nämnderna till stor återhållsamhet 
kring investeringar, både gällande investeringsbudgeten för 2009 och 
ej verkställda investeringar. 

______________________ 
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KS § 39 
AU § 20 419/2006 
 
Revisionsrapport om kontroll och styrning av grundskolan 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 22 januari 
2008 

2. Revisionsrapport från 1 december 2006 
 
En revisionsrapport om kontroll och styrning av grundskolan har remitterats 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och nämnden har lämnat 
remissvar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2007 att återremittera 
ärendet till nämnden för att få ett mer underbyggt och förtydligat svar. 
 
Vid kansliets uppföljning av obesvarade remisser konstaterades att barn- och 
utbildningsnämnden inte behandlat återremissen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att en mängd åtgärder har genomförts i 
revisionsrapportens anda. 

2. Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att en mängd åtgärder har genomförts i 
revisionsrapportens anda. 

2. Revisionsrapporten överlämnas tillsammans med yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige. 

______________________
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KS § 40 
AU § 21 236/2008 
 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2009 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden från 
21januari 2009 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 2009-01-21 BUN § 
4 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden för 2009. 
 ______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
barn- och utbildningsnämnden för 2009. 
______________________
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KS § 41 
AU § 22 236/2008 
 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2009 
 
Förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden behandlas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan för 
kulturnämnden för 2009. 
 ______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokoll från kulturnämndens 
beredningsgrupp 2009-02-04 KNsbg § 6.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Verksamhetsplanen återremitteras till kulturnämnden eftersom de ekonomiska 
siffrorna visar åren 2006-2010 istället för 2007-2011 och eftersom 
information om fritidspedagogernas verksamhet på Ungdomshuset saknas.  
______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 16 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 42 
AU § 23 45/2008 
 
Markregleringsavtal för del av Södergården 1:65 och Södergården 1:20 i 
Tösse 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Susanne Andersson från 9 
december 2009 

2. Förslag till markregleringsavtal från 2 december 2009 
3. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2009-01-12 SBN § 4 

 
Hasse Olofsson önskar köpa del av Södergården 1:65 av kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot försäljningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
försäljning av del av Södergården 1:65.  

2. Markregleringsavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges 
ordförande och tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
försäljning av del av Södergården 1:65.  

2. Markregleringsavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges 
ordförande och tillförordnad kommunchef. 

______________________ 
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KS § 43 
AU § 24 272/2008 
 
Motion om avfallskvarnar 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Patrik Sandvall (m) från 25 augusti 2008 
2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2009-01-19 SBN § 6 

 
Patrik Sandvall (m) föreslår i sin motion att kommunen utreder 
förutsättningarna för försöksverksamhet med avfallskvarnar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och uppdrar åt förvaltningen att 
omgående inhandla och installera avfallskvarnar att placeras i 
Karlbergsskolans kök. Efter en testperiod under vårterminen görs avstämning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande motionssvar: 
Kommunen installerar avfallskvarnar under en testperiod. Därmed anses 
motionen vara besvarad. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande motionssvar: 
Kommunen installerar avfallskvarnar under en testperiod. Detta utgör 
fullmäktiges svar på motionen. 
______________________
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KS § 44 
AU § 25 47/2008 
 
Återrapportering av projektet Kommunal kreativitet 
 
Skrivelse från tf kommunchef Jeanette Lämmel och utvecklingschef Jan-Erik 
Lundin från 19 december 2008 behandlas 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-12 KS § 51 att kommunen skulle delta i 
ett projekt om Kommunal kreativitet. Kommunens centrala ledningsgrupp 
konstaterade den 19 december att frågan är viktig och intressant, men att det i 
nuläget finns andra saker att prioritera med tanke på kommunens ekonomiska 
läge och den pågående organisationsöversynen. Därför föreslås att kommunen 
drar sig ur projektet. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen meddelar Sveriges Kommuner och Landsting att Åmåls 
kommun drar sig ur projektet Kommunal kreativitet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen meddelar Sveriges Kommuner och Landsting att Åmåls 
kommun drar sig ur projektet Kommunal kreativitet. 
______________________ 
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KS § 45 
AU § 26 474/2008 
 
Återrapport av arbetet med nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 
 
Skrivelse från tf kommunchef Jeanette Lämmel och kanslisekreterare Anna-
Stina Larsson från 21 januari 2009 behandlas. 
 
I budgeten för 2009 avsattes pengar för investering i ett nytt ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Tillsammans med Mellerud har nu avrop gjorts 
på systemet W3D3 hos företaget FormPipe. Installation av systemet håller nu 
på att förberedas. 
 
Arbetsutskottets förlag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________
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KS § 46 
AU § 27 61/2006 
 
Ansökningar om bidrag inom partnerskapet med Manafwa, Uganda 
 
Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 28 januari 2009 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2006 att kommunen skulle ingå i partnerskap 
kommunen Manafwa i Uganda. Som en del i detta har nu kommunen ansökt 
om bidrag hos Internationellt centrum för lokal demokrati för projekt om: 

• Miljöfrågor och sophantering (495 200 kronor) 
• Social välfärd (500 000 kronor) 
 

Dessutom har kommunen ansökt om 300 000 kronor för ledning och 
samordning av projekt. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 21 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 47 
AU § 28 33/2009 
 
Upphävande av fastighetsplan för Liljan Större 19, Åmål 
 
Samrådshandling från bygg- och miljönämnden från 16 januari 2009 
behandlas. 
 
Samrådet gäller upphävande av fastighetsplanen för Liljan Större 19 i Åmål 
för att möjliggöra en avstyckning av en fastighet inom befintlig byggnad. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 22 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 48 
AU § 29 35/2009 
 
Deltagande i Earth Hour 2009 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 2009-01-19 SBN § 7 
behandlas. 
 
Earth Hour är en världsomspännande manifestation för att stödja ett kraftfullt 
agerande i klimatfrågan och önskemålet är att, så långt det är genomförbart, 
släcka ner ljuset i kommunen under en timma den 28 mars klockan 20:30-
21:30. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delta och ser fram emot ett stort 
engagemang från både näringsliv och företrädare i samhället i stort. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom initiativet och rekommenderar 
övriga nämnder och förvaltningar att delta. 

2. Kommunstyrelsen bidrar med 3 000 kronor till information om Earth 
Hour. Kostnaden belastar kommunstyrelsens oförutsedda, ansvar 91, 
verksamhet 0512. 

______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 23 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 49 
AU § 30 55/2009 
 
Vidare arbete med bildande av politiskt ungdomsforum 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från projektledare Zakarias Faust från 26 januari 2009 
2. Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson från 

16 januari 2009 
 
För att kunna fullfölja det påbörjade arbetet med bildande av politiskt 
ungdomsforum krävs en förlängning på en projektanställning. Förslaget anger 
tre olika förslag på omfattning på anställning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. En anställning om 20-22 timmar per vecka beviljas.  
2. Beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsen möte. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. En allmän visstidsanställning om 20-22 timmar per vecka beviljas från 
1 februari till och med 31 juli 2009 och placeras organisatoriskt under 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin. 

2. Finansiering om 31 500 kronor belastar kommunstyrelsens 
oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512 och 31 500 kronor belastar 
kommunfullmäktiges oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0511 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 24 
  
 

 
 
Justerare   
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KS § 50 
AU § 31 23/2009 
 
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning 
 
Remiss från Länsstyrelsen från 16 januari 2009 behandlas. 
 
C&E Elander / Papaya ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd om 
kameraövervakning i butikslokalen på Västerlånggatan 4. 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 förslaget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun har inga invändningar mot förslaget. 
______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 25 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 51 187/2008  
 
Remiss: Avveckling av platser i äldreomsorgen samt uppbyggnad av den 
framtida demensvården 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden 6 februari 2009 VON § 10 
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius från 4 februari 

2009 
3. Demensutredning som inkom till kanslienheten 9 februari 2009 

 
Kommunfullmäktige behandlade 18 juni 2008 KF § 122 frågan om 
nedläggning av äldreboendet Sörgården. Ärendet återremitterades till vård- 
och omsorgsnämnden för att ta fram ett underlag med förslag på hur den 
framtida demensvården inom Åmåls kommun ska utformas. Vidare beslutades 
att ärendet skulle behandlas i budgetberedningen innan ställningstagande i 
fullmäktige. 
 
Vård- och omsorgsnämnden klargör att demensutredningen ingick i det 
underlag som lämnades till budgetberedningen. Nämnden föreslår fullmäktige 
att de 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner samt att bifogat underlag 
godkänns som svar på remissen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner och avvecklas senast 31 
december 2010 

2. Vård- och omsorgsnämndens remissvar om den framtida 
demensvårdens uppbyggnad godkänns 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 26 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 52 
POU § 1 59/2006 
 
Delegation i samband med upphandling av nytt PA/löne-system 
 
Personalchefen har i skrivelse 2009-01-13 till personal- och organisations-
utskottet framfört följande: 
 
”Sedan flera år tillbaka pågår ett gemensamt arbete med de övriga Dalslands-
kommunerna om upphandling av nytt PA/löne-system. Ett intentionsavtal 
undertecknades av kommuncheferna i augusti 2006 – dnr 59/2006. Ett 
projektdirektiv undertecknades av personalcheferna samt de administrativa 
cheferna den 17 januari 2007. Personalcheferna och de administrativa 
cheferna utgör tillsammans styrgruppen för detta arbete. Kring 2007/08 
påbörjades upphandlingsprocessen, men fick avbrytas. Nu har en ny 
upphandlingsprocess snart slutförts. Med anledning av detta behövs ett 
förnyat delegationsbeslut.  
 
Till personal- och organisationsutskottet att ta ställning till om detta ska 
föreslås till kommunstyrelsen 
 
Undertecknad är ledamot i projektets styrgrupp och önskar få delegation  
på rätt att fatta beslut om framtida leverantör av PA/löne-system samt jämte 
kommunalrådet vara avtalstecknande part. Anledningen är att beslutet ska  
tas gemensamt av styrgruppen. Att få delegation på att fatta beslut skulle 
underlätta processen i och med att undertecknad har insyn och har följt 
processen hela vägen. Före beslut kommer personal- och organisations-
utskottet att informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system.” 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bifaller att personalchefen – såsom ledamot i projektets 
styrgrupp – får delegation på rätt att fatta beslut om framtida leverantör av 
PA/löne-system samt jämte kommunalrådet vara avtalstecknande part.  
Före styrgruppens beslut i ärendet ska personal- och organisationsutskottet 
informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 27 
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Utdragsbestyrkande 

    

 

Forts KS § 52 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bifaller att personalchefen – såsom ledamot i projektets 
styrgrupp – får delegation på rätt att fatta beslut om framtida leverantör av 
PA/löne-system samt jämte kommunalrådet vara avtalstecknande part.  
Före styrgruppens beslut i ärendet ska personal- och organisationsutskottet 
informeras om kostnaden för nytt PA/löne-system. 
______________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 28 
  
 

 
 
Justerare   
   

Utdragsbestyrkande 

    

 

KS § 53 
POU § 9 42/2009 
 
Lönepolitiskt program för Åmåls kommun 
 
Tf kommunchefen/personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av 
redogörelsen framgår följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet utarbetade under 2003 
”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun”, som fastställdes av kommun-
fullmäktige 2003-12-17 § 217. Personalenheten reviderade det lönepolitiska 
programmet under 2005 med anledning av ändringar i jämställdhetslagen och 
i de centrala kollektivavtalen om lön och allmänna anställningsvillkor. 
Kommunfullmäktige fastställde det reviderade programmet 2006-01-25 § 12. 
 
Kommunledningskontorets personalenhet har under 2008 genomfört 
utbildningen ”Verksamhetsutvecklande lönesättning”. Utbildningen skedde 
under två dagar vid fem tillfällen för lönesättande chefer och under en dag för 
personal- och organisationsutskottets ledamöter samt fackliga företrädare. 
Vidare hölls en tvåtimmars information i ärendet vid nio tillfällen för samtliga 
tillsvidareanställda arbetstagare i Åmåls kommun.   
 
Som en följd av denna utbildningsinsats har personalenheten reviderat det 
lönepolitiska programmet med tillhörande målkort. Revideringarna består i ett 
antal förtydliganden och har inte ändrat innehållet i sak i programmet.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet kommer att informera arbetstagar-
organisationerna i ärendet i samband med överläggningarna inför årets 
löneöversyn. 
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade 
programmet, kommer det att läggas ut på personalenhetens hemsida på 
Virtuella Kontoret. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” med tillhörande 
målkort att gälla fr o m 2009-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 29 
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Forts KS § 53 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det reviderade 
dokumentet ”Lönepolitiskt program för Åmåls kommun” med tillhörande 
målkort att gälla fr o m 2009-01-01. 
______________________ 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 30 
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KS § 54 
POU § 10 43/2009 
 
PA-koncept ”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” 
 
Tf kommunchefen/personalchefen redogör för rubricerade ärende. Av 
redogörelsen framgår följande: 
 
Kommunledningskontorets personalenhet utarbetade under 2005  
PA-konceptet ”Policy och modell för rehabiliteringsarbetet i Åmåls 
kommun”. Syftet med konceptet var att arbetsgivaren skulle arbeta på ett 
likartat sätt i hela kommunen och att kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet.  
Kommunfullmäktige fastställde PA-konceptet 2006-01-25 § 10. 
 
Riksdagen beslöt under 2008 att införa ett antal förändringar i Lagen om 
allmän försäkring (AFL) i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen.  
Som en följd härav har kommunledningskontorets personalenhet gjort en 
översyn av PA-konceptet om rehabilitering. Översynen har lett till ett helt  
nytt PA-koncept om rehabilitering med tillhörande bilagor baserat på den 
förändrade lagstiftningen i ärendet.  
 
Kommunledningskontorets personalenhet kommer att kalla samtliga chefer, 
PA-gruppen och fackliga företrädare till en heldagsutbildning om 
rehabilitering 2009-03-26. Vid detta tillfälle kommer representanter för 
Försäkringskassan och Kinnekullehälsan att lämna information i ärendet. 
Vidare kommer PA-konceptet ”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” 
att gås igenom.   
 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer det reviderade  
PA-konceptet, kommer det att läggas ut på personalenhetens hemsida på 
Virtuella Kontoret. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande bilagor att gälla 
fr o m 2009-01-01. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-02-10 31 
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Forts KS § 54 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa PA-konceptet   
”Rehabiliteringsprocessen i Åmåls kommun” med tillhörande bilagor att gälla 
fr o m 2009-01-01. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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KS § 55 
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
2009-01-13, förköpsärende, Åmål Tjuke 1:12, Åmål 
2009-01-13, förköpsärende, Åmål Daggkåpan 1 och 9, Åmål 
2009-01-26, förköpsärende, Åmål Hovslagren 1, Åmål 
2009-01-26, förköpsärende, Åmål Mars 20, Åmål 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2009-01-26 om 

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

 
Ekonomichefens delegationsbeslut: 
2009-02-05 om lönebidragsanställningar 
 
Räddningschefens delegationsbeslut: 
2009-01-13 om  

• tillsyn enligt lagen om skydd mot oyckor 
• tillsyn enligt lagen om explosiv och brandfarlig vara 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporteringen godkänns. 
 
 
KS § 56 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 20 januari 2009 
2. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 14 januari 

2009 
3. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 17 december 2008 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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KS § 57 
 
Inkomna skrivelser och protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från extra bolagsstämma med Vänerhamn AB från 28 
januari 2009 

2. Minnesanteckningar från regionala ägarrådet från 22 januari 2009 
3. Skrivelse från regionala ägarrådet om fördjupad politisk dialog om 

nytt aktieägaravtal från 27 januari 2009  
4. Minnesanteckningar från Edsleskogs tankesmedja från 29 januari 2009 
5. Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Landsting. 

Dokumentet inkom till kanslienheten 15 januari 2009 
6. Skrivelsen Tjugo frågor om välfärdens finansiering på sikt från 

Sveriges Kommuner och Landsting. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 2 februri 2009 

7. Skrivelsen Pendlare utan gränser från Sveriges Kommuner och 
Landsting. Dokumentet inkom till kanslienheten 23 januari 2009 

8. Skrivelsen Välfärdsmysteriet? från Sveriges Kommuner och 
Landsting. Dokumentet inkom till kanslienheten 15 januari 2009 

9. Skrivelse från Västtrafik AB från 16 januari 2009 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 58 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
Sammanställning av de uppdrag som politiken gett till förvaltningen 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
 
  
 
 


