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KS § 181 
KSAU § 219 dnr KS 2009/206 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 14 maj 2009 BUN § 
44 

2. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
 

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2009 KF § 62 att nämnderna ska göra 
ett tillägg i sina reglementen om systematiskt säkerhetsarbete. 
 
Barn- och utbildningsnämnden inkommer nu med förslag till reviderat 
reglemente. 
 
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 § 182 
KSAU § 220 dnr KS 2009/205 
 
Reglemente för gymnasienämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från gymnasienämnden från 14 maj 2009 GYMN § 26 
2. Reviderat reglemente för gymnasienämnden  

 
Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2009 KF § 62 att nämnderna ska göra 
ett tillägg i sina reglementen om systematiskt säkerhetsarbete. 
 
Gymnasienämnden inkommer nu med förslag till reviderat reglemente. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för gymnasienämnden.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för gymnasienämnden.  
______________________ 
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KS § 183 
KSAU § 221 dnr KS 2009/88 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 18 maj 2009 SBN §46 
2. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden från 18 maj 2009 

 
Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2009 KF § 62 att nämnderna ska göra 
ett tillägg i sina reglementen om systematiskt säkerhetsarbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden inkommer nu med förslag till reviderat 
reglemente. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden.  
______________________ 
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KS § 184 
KSAU § 222 dnr KS 2008/231 
 
Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden från 18 maj 2009 SBN § 44 
behandlas. 
 
Ett förslag till vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt behandlades 
av kommunfullmäktige 24 september 2009 KF § 158. Kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet för en mer omfattande diskussion med 
medborgarna och för att organisationer ska ges möjlighet att inkomma med 
skriftliga synpunkter, samt för en jämförelse med andra vattenskydds-
områden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har haft informationsmöte med medborgarna, 
men intresset var svagt. Tre referensgruppsmöten har hållits där berörda 
branscher/branschorganisationer och politiker varit inbjudna och haft 
möjlighet att lämna muntliga och skriftliga synpunkter. Dessutom har 
jämförelser gjorts med vattenskyddsområden, bland annat Uddevalla, 
Karlsborg och Marks kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
kontinuerligt bistått med råd och sakkunskap under arbetets gång samt 
informerats om hur vattenskyddsarbetet bedrivits.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen anser att syftet med återremissen är uppnått och föreslår 
därför kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt tillstyrks. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
______________________ 
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Forts KS § 184 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anser att syftet med återremissen är uppnått och föreslår 
därför kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Vattenskyddsområde för Åmåls tätorts ytvattentäkt tillstyrks. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att översända ärendet till 

Länsstyrelsen för fortsatt ärendehantering. 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde medger ordföranden att Ulla-Britt 
Johansson (c) får göra följande protokollsanteckning: 
”Jag anser att det ej behöver krävas tillstånd utan att en anmälan varit 
tillräcklig när det gäller spridning av till exempel gödning och 
bekämpningsmedel.” 
______________________ 
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KS § 185 
KSAU § 223 dnr KS 2009/103 
 
Skuldebrev till Gränslös kulturförening 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 17 april 2009 
behandlas. 
 
Gränslös kulturförening är skyldig kommunen 25 000 kronor. Diskussion förs 
med Irene Picha och Nermin Pizmo från föreningen om återbetalningstakt. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förslag till lånerevers ska upprättas. Amorteringen ska vara 5 000 kronor per 
år och större om föreningens ekonomi tillåter det.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till revers att 
gälla från och med januari 2010. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till revers att 
gälla från och med januari 2010. 
______________________ 
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KS § 186 
KSAU § 224 dnr KS 2009/232 
 
Utveckling av Kontakt Åmål 
 
Skrivelse från tillförordnad kommunchef Jeanette Lämmel och 
utvecklingschef Jan-Erik Lundin från 10 juni 2009 behandlas. 
 
Sedan 1 september 2008 har Kontakt Åmål varit i drift och innehåller tre 
statliga myndigheter samt kommunal verksamhet. Tf kommunchef och 
utvecklingschefen lyfter behovet av att utveckla den kommunala 
verksamheten, så att den blir anpassad efter de förutsättningar som råder på 
Kontakt Åmål-kontoret. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen och utvecklingschefen ges i uppdrag att utveckla Kontakt 
Åmål enligt tjänsteskrivelsen. Detta inkluderar bland annat:   

• En till två servicehandläggare placeras på Kontakt Åmål.  
• För att möjliggöra en bra arbetsmiljö och en effektiv gemensam 

planering av insatserna för den personal som finns, bör de som har sin 
huvudsakliga placering på Kontakt Åmål ha en arbetsledare.  

• Kartläggning av kommunal service till allmänheten 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kurt Svensson (c) anser att den sista punkten om kartläggning bör prioriteras i 
arbetet med att utveckla Kontakt Åmål. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchefen och utvecklingschefen ges i uppdrag att utveckla Kontakt 
Åmål enligt tjänsteskrivelsen. Detta inkluderar bland annat:   

• En till två servicehandläggare placeras på Kontakt Åmål.  
• För att möjliggöra en bra arbetsmiljö och en effektiv gemensam 

planering av insatserna för den personal som finns, bör de som har sin 
huvudsakliga placering på Kontakt Åmål ha en arbetsledare.  

• Kartläggning av kommunal service till allmänheten 
 

Den sista punkten om kartläggning bör prioriteras i arbetet med att utveckla 
Kontakt Åmål. 
______________________ 
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KS § 187 
KSAU § 225 dnr KS 2008/145 
 
Remiss från Skolinspektionen om Baggium Utbildning AB (32-
2009:1156) 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Skolinspektionen från 23 april 2009 
2. Protokoll från gymnasienämnden från 14 maj 2009 GYMN § 28 

 
Åmåls kommun har fått en remiss från Skolinspektionen om en ansökan från 
Baggium Utbildning AB gällande bidrag och statlig tillsyn för utökning av 
utbildningar vid en fristående gymnasieskola i Åmåls kommun. 
 
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande: 
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan då kommunens gymnasieskola redan 
erbjuder dessa utbildningar. Om etablering sker av sökta utbildningar kommer 
det få ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan då Åmåls kommuns gymnasieskola 
redan erbjuder dessa utbildningar. Om etablering sker av sökta utbildningar 
kommer det att få stora ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunen, i ett läge där kommunen har en mycket ansträngd ekonomisk 
situation.   
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan då Åmåls kommuns gymnasieskola 
redan erbjuder dessa utbildningar. Om etablering sker av sökta utbildningar 
kommer det att få stora ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunen, i ett läge där kommunen har en mycket ansträngd ekonomisk 
situation.   
______________________ 
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KS § 188 
KSAU § 242 Dnr KS 2009/297  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – juniprognos 2009 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson från 24 juli behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2009 uppvisar ett överskott på 1 758 000 kro- 
nor. Den ekonomiska prognosen för perioden redovisar ett underskott 
på 12 109 000 kronor varav 9 022 000 kronor inom verksamheterna och 
3 087 000 kronor inom finansförvaltningen. I prognosen har inräknats den 
reviderade budgeten för 2009. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-08-11 11 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 189 
KSAU § 243 Dnr KS 2009/227 
 
Oljeskyddsplan för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Förslag till oljeskyddsplan för Åmåls kommun 2009 
2.  Tjänsteskrivelse från Sst räddningschef Tommy Kihlberg av 2009-05-12 
3.  Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman av 2009-06-23 
 
Räddningstjänsten i Åmåls kommun har tagit fram förslag till oljeskyddsplan 
efter att länsstyrelsen gjort tillsyn av kommunen och där en av synpunkterna 
var att kommunen inte gjort någon plan för ett eventuellt oljeutsläpp i Vänern. 
 
Oljeskyddsplanen  har varit på remiss och är framtagen med underlag från 
olika aktörer som länsstyrelse, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Sjöfartsverket, kustbevakningen, kommuner mm. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Oljeskyddsplan för 
Åmåls kommun. 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Oljeskyddsplan för 
Åmåls kommun. 
______________________ 
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KS § 190 
KSAU § 244  Dnr KS 2008/189 
 
Medborgarförslag angående cykelväg mellan Tösse och Åmål 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Medborgarförslag från Lill-Britt Lundgren, Tösse, och Åsa Bodmark, 
     Tösse, som inkom till kanslienheten 2008-06-04. 
2.  Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden, 2009-06-15, 
     SBN § 56 
3.  Tjänsteskrivelse från tekniske chefen Per-Erik Adrian av den 26 maj 
     2009 
 
Lill-Britt Lundgren och Åsa Bodmark föreslår i sitt medborgarförslag att 
kommunen bör vidta planering av en cykelväg mellan Tösse och Åmål. 
 
Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
I sitt yttrande föreslår nämnden att tekniske chefens tjänsteskrivelse i ärendet 
av den 26 maj 2009 utgör samhällsbyggnadsnämndens yttrande i ärendet. 
Enligt tjänsteskrivelsen har medborgarförslaget tillsammans med ett förslag 
på sträckning överlämnats till Vägverket, som är väghållare och ansvarar för 
utbyggnad av cykelvägar, vid ett projekteringsmöte för ombyggnad av E45 
mellan Ånimskog och Åmål. 
 
Arbetsutskottet konstaterar att ärendet har behandlats inom samhälls- 
byggnadsnämnden och att frågan nu ligger hos Vägverket såsom väghållare 
och ansvarig för utbyggnad av cykelvägar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden och tekniske chefen utgör svar på 
medborgarförslaget. 
 
Då ansvaret i nuläget ligger hos Vägverket avvaktas besked om kostnaden för 
en cykelväg och ställning får tas när kostnaden blir känd. 
 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
___________________  
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Forts KS § 190 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yttrande från samhälls- 
byggnadsnämnden och tekniske chefen utgör svar på medborgarförslaget. 
 
Då ansvaret i nuläget ligger hos Vägverket avvaktas besked om kostnaden 
för en cykelväg och ställning får tas när kostnaden blir känd. 
 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
______________________ 
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KS § 191 
KSAU § 245 Dnr KS 2009/270 
 
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, 2009-06-17, VON § 66 
2.  Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet, daterad 2009-04-23 
2.  Förslag till Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, daterat  
     2009-03-30 
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat förslag från Kommunala Handi- 
kapprådet av den 23 april 2009 om uppdatering av reglemente för Kommu- 
nala Pensionärsrådet. Vård- och omsorgsnämnden har översänt förslaget 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reglemente 
för Kommunala Pensionärsrådet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (c) att ärendet remitteras till 
den parlamentariska gruppen för arvodesberedning. Anledningen är att de 
kommunala råden bör ingå i den pågående översynen av den politiska 
organisationen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Kurt Svenssons (c) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
dessa och konstaterar att kommunstyrelsens fattat beslut i enlighet med Kurt 
Svenssons (c) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet remitteras till den parlamentariska gruppen för arvodesberedning. 
Anledningen är att de kommunala råden bör ingå i den pågående översynen 
av den politiska organisationen. 
______________________ 
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KS § 192 
KSAU § 246  Dnr KS 2009/295 
 
Eventuell försäljning av fastigheten Mo Stom 1:37 -  Mo Skola 
 
Skrivelse från VD Magnus Dalsbo, Åmåls Kommunfastigheter AB, av den 3 
augusti 2009 behandlas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en förfrågan om möj-
ligheten att avbryta/frånträda hyreskontraktet gällande Mo skola. Med anled- 
ning av detta hemställer Åmåls Kommunfastigheter AB om kommunens 
godkännande för försäljning av fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls Kommun- 
fastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Mo skola. 
_________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls Kommun- 
fastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Mo skola. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund 
av jäv. 
______________________ 
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KS § 193 
KSAU § 247 Dnr KS 2009/196 
 
Eventuell försäljning av fastigheten Stora Berga 1:29 - Berga skola 
 
Skrivelse från VD Magnus Dalsbo, Åmåls Kommunfastigheter AB, av den 19 
maj 2009 behandlas. 
 
Efter vårterminen 2009 kommer det inte att bedrivas någon skolverksamhet i 
Berga skola. Med anledning av detta hemställer Åmåls Kommunfastigheter 
AB om kommunens godkännande för försäljning av fastigheten. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls Kommun- 
fastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Berga skola. 
________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls Kommun- 
fastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Berga skola. 
 
Ulla-Britt Johansson (c) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund 
av jäv. 
______________________ 
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KS § 194 
KSAU § 248 Dnr KS 2009/296 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet – prognos maj 2009 
 
Rapport från ekonomistrateg Fredrik Nilsson från 23 juli 2009 behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2009 uppvisar ett överskott på 1 758 000 kro- 
nor. Den ekonomiska prognosen för perioden redovisar ett underskott 
på 12 359 000 kronor varav 9 272 000 kronor inom verksamheterna och 
3 087 000 kronor inom finansförvaltningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
____________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 195 
KSAU § 249 Dnr KS 2009/242 
 
Begäran om underskottsbidrag för verksamhetsåret 2008  – Mo 
Byggnadsförening 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Skrivelse från Mo Byggnadsförening av 2009-06-11 
2.  Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson av 2009-06-15 
 
Föreningen Mo Byggnadsförening ansöker om underskottsbidrag på 
8 758 kronor för verksamhetsåret 2008 och förskottsbidrag för år 2009 på 
15 000 kronor. 
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar föreningen ett 
avslutande underskottsbidrag på 8 758 kronor för verksamhetsåret 2008 samt 
ett förskottsbidrag på 15 000 kronor för verksamhetsåret 2009 och att 
finansiering sker genom ianspråktagande av anslaget för driftsbidragsgarantier 
i 2009 års budget, ansvar 212 och verksamhet 1024. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
1.  Föreningen Mo Byggnadsförening beviljas ett underskottsbidrag på 
     8 758 kronor för verksamhetsåret 2008 och ett förskottsbidrag på 15 000  
     kronor för 2009 års verksamhet. 
 
2.  Kostnaden tas ur anslaget för driftsbidragsgarantier i 2009 års budget, 
     ansvar 212, verksamhet 1024. 
______________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Föreningen Mo Byggnadsförening beviljas ett underskottsbidrag på 
     8 758 kronor för verksamhetsåret 2008 och ett förskottsbidrag på 15 000  
     kronor för 2009 års verksamhet. 
 
2.  Kostnaden tas ur anslaget för driftsbidragsgarantier i 2009 års budget, 
     ansvar 212, verksamhet 1024. 
______________________ 
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KS § 196 
KSAU § 250 Dnr KS 2009/255 
 
Taxa för räddningstjänsten för 2010 
 
Förslag till taxa för räddningstjänsten  att gälla från 2010-01-01 behandlas. 
Förslaget inkom till kanslienheten 2009-08-03. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för  
räddningstjänsten att gälla för år 2010. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för  
räddningstjänsten att gälla för år 2010. 
______________________ 
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KS § 197 
KSAU § 251 Dnr KS 2009/147 
 
Budget för kommunstyrelsen 2010 
 
Sammanställning från ekonomienheten om förslag till preliminär budget för 
kommunstyrelsen 2010 behandlas. 
 
Arbetsutskottet diskuterar budget för kommunstyrelsens verksamheter under 
2010. Förslaget är en preliminär budget men arbete pågår inför ett slutgiltigt 
ställningstagande av budget i oktober. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att nytt möte för att diskutera budgetförslaget ska 
hållas tisdag 11 augusti kl 09.00. Till mötet kallas även räddningschefen 
Anders Olsson och rektor Annica Larsson vid Vuxenutbildningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar antaga preliminär budget 2010 för 
kommunstyrelsen omfattande en total kostnadsram om 49 422 000 kronor. 
_______________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar antaga preliminär budget 2010 för 
kommunstyrelsen omfattande en total kostnadsram om 49 422 000 kronor. 
______________________ 
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KS § 198 
KSAU § 252 Dnr KS 2009/55 
 
Ungdomars inflytande – fortsatt projektledartjänst inom PUF 
 
Skrivelse från utvecklingschef Jan-Erik Lundin av 2009-07-03 behandlas. 
 
En deltidstjänst som projektledare  finns idag i projektet Ungdomsinflytande 
nu!, genom vilket Politiskt Ungdomsforum (PUF) har skapats. Tjänsten har 
funnits sedan september 2008 och ökade i omfattning i februari 2009. 
Tjänsten upphör sista juli 2009. Projektledaren främsta uppgift har varit att 
bistå PUF i dess nystartade arbete men även att utveckla ett större lokalt/ 
regionalt samarbete i ungdomsfrågor mm. Rent fysiskt är tjänsten placerad 
på Kontakt Åmål. 
 
Utvecklingschefen föreslår i sin skrivelse,  att kommunstyrelsen föreslås 
besluta att medge anställning av projektledare, heltid, året ut för en beräknad 
kostnad av 112.000 kronor. Projektledarens arbetsuppgifter är dels att arbeta 
med ett utökat ungdomsinflytande och dels bistå i arbetet med Europeisk 
volontärtjänst. Kostnaden belastar budgeten för folkhälsorådet och 
projektkontot för europeisk volontärtjänst.   
  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1.  Medge fortsatt anställning för projektledaren på heltid t o m 2009-12-31, 
     enligt utvecklingschefens förslag. 
 
2.  Finansiering av kostnaden – 112 000 kronor -  sker genom att 50 000  
     kronor tas från Europeiska volontärprogrammet och resterande 62 000  
     kronor från anslaget för folkhälsorådet, ansvar 211, verksamhet 262. 
________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1.  Medge fortsatt anställning för projektledaren på heltid t o m 2009-12-31, 
     enligt utvecklingschefens förslag. 
 
2.  Finansiering av kostnaden – 112 000 kronor - sker genom att 50 000  
     kronor tas från Europeiska volontärprogrammet och resterande 62 000  
     kronor från anslaget för folkhälsorådet, ansvar 211, verksamhet 262. 
______________________ 
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KS § 199 
KSAU § 253 Dnr KS 2009/268 
 
Remiss om Nya tag för Sveriges Ungdomsråd – yttrande 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Skrivelse från Sveriges Ungdomsråd, vilken inkom till kanslienheten 
     2009-06-24 
2.  Broschyren ”Nya tag för Sveriges Ungdomsråd” 
3.  Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jan-Erik Lundin och projektledare 
     Zakarias Faust, daterat 2009-07-28. 
 
Sveriges Ungdomsråd har översänt broschyr till kommunerna för yttrande. 
Svaren kommer att ligga till grund för vidare arbete under året och rapporter 
som ska ges ut. Syftet är att titta närmare på hur kommuner kan ge ungdomar 
möjlighet att delta politiskt, hur ungdomar kan påverka sin kommun på bästa 
sätt och hur Sveriges ungdomsråd som organisation kan hjälpa sina med-
lemmar, Sveriges alla ungdomsråd, att bli starkare. 
 
Förslag till remissvar, daterat 28 juli 2009, har framtagits av utvecklingschef 
Jan-Erik Lundin och projektledare Zakarias Faust. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrandet och överlämnar 
detsamma till Sveriges Ungdomsråd såsom svar på remissen. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrandet och överlämnar 
detsamma till Sveriges Ungdomsråd såsom svar på remissen. 
______________________ 
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KS § 200 
KSAU § 254 Dnr KS 2009/207, Dnr KS 2009/265 
 
Ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – remiss 
 
Följande dokument behandlas: 
1. Sammanfattning av delbetänkande ”En ny kollektivtrafiklag” 
2  Tjänsteskrivelse från Bengtsfors kommun/trafikhandläggarna i Dalsland, 
     daterad 2009-07-02 
3. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson,  
    daterad 2009-07-08 
 
Regeringen uppdrog 2008 till utredaren Ulf Lundin att utreda ny reglering av 
den lokala och regionala kollektivtrafiken. Betänkandet överlämnades till 
regeringen i april 2009. Bl a innebär det att reglerna om färdtjänst, 
riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor samlas i en och samma lag. Ytterligare 
delbetänkande kring färdtjänst kommer senare under 2009.  
 
Regeringen har överlämnat betänkandet till ett 30 remissinstanser för 
synpunkter, bl a Bengtsfors kommun, som hänskjutit frågan till 
Dalslandskommunernas kommunalförbund för ett gemensamt remissvar från 
Dalslandskommunerna. 
 
Trafikhandläggarna i Dalsland har gemensamt tagit fram ett förslag till  
remissvar för Dalslandskommunerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det gemensamma förslaget 
till yttrande från Dalslandskommunerna. 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det gemensamma förslaget till 
yttrande från Dalslandskommunerna. 
______________________ 
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KS § 201 
KSAU § 255 Dnr KS 2009/271 
 
Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 
 
Följande dokument behandlas: 
1. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson, daterad  
     2009-07-14  
2.   Kommunförbundet Fyrbodals e-post om Nationell plan för transport- 
      systemet 2010-2021 
3.  Utdrag ur Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 
 
Regeringen har uppdragit åt trafikverken (Vägverket, Banverket, Sjöfarts- 
verket och Transportstyrelsen) att upprätta ett gemensamt förslag till nationell 
trafiklagsövergripande plan. I arbetet för framtagande av underlag för nya 
infrastrukturplaner  har Kommunalförbundet Fyrbodal varit samarbetsorgan. 
 
I planeringsingenjörens skrivelse redogörs närmare för innehållet i förslag 
till nationell plan, vilket sammantaget ger ett mycket dåligt utfall för 
Dalsland, med total avsaknad av investeringar på E 45 genom Dalsland. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom planeringsingenjörens förslag till 
remissyttrande över Nationell plan för transportssystemet 2010-2021 och 
överlämnar detsamma till Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Remissyttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
planeringsingenjör Olle Andersson. 
____________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun ställer sig bakom planeringsingenjörens förslag till 
remissyttrande över Nationell plan för transportssystemet 2010-2021 
och överlämnar detsamma till Fyrbodals kommunalförbund. 

 
2. Åmåls kommun betonar vikten av omgående åtgärder på E45 genom 

Dalsland. 
 

3. Remissyttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
planeringsingenjör Olle Andersson. 

______________________ 
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KS § 202 
KSAU § 256 Dnr KS 2009/263 
 
Remiss om Förslag till plan för regional infrastrukturplan 2010-2021 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Del av Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under 2010-2021 
2.  Tjälrestriktioner – jmfr mellan kommuner i Västra Götalandsregionen m fl 
2.  Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson av den 
     16 juli 2009 
 
Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till Plan för regional infra- 
struktur 2010-2021. Kommunalförbundet Fyrbodal har varit samarbetsorgan 
för framtagande av underlag till nya infrastrukturplaner. 
 
I planeringsingenjörens skrivelse redogörs närmare för innehållet i förslag 
till regional plan. Han skriver i sitt förslag till yttrande bl a att i den regionala 
planen har endast ett fåtal objekt inrymts för Dalsland. Behoven av nöd-
vändiga satsningar är långt ifrån tillgodosedda. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom planeringsingenjörens förslag till 
remissyttrande över Förslag till plan för regional infrastrukturplan 2010-2021 
och överlämnar detsamma till Fyrbodals kommunalförbund. 
  
Remissyttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
planeringsingenjör Olle Andersson. 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom planeringsingenjörens förslag till 
remissyttrande över Förslag till plan för regional infrastrukturplan 2010-2021 
och överlämnar detsamma till Fyrbodals kommunalförbund. 
  
Remissyttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
planeringsingenjör Olle Andersson. 
______________________ 
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KS § 203 
KSAU § 257 Dnr KS 2009/280 
 
Ansökan om markköp, del av Åmål 4:1 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Skrivelse från Jonas Eneroth av den 9 juli 2009 
2.  Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson av den 13 juli  
      2009 
 
En ansökan har inkommit från Jonas Eneroth, Åmål, om att få köpa del av 
fastigheten Åmål 4:1. Han har för avsikt att etablera ett gatukök på fastig-
heten. Den aktuella marken norr om rondellen på väg E45 är parkmark i 
gällande detaljplan, varför en planändring måste ske. Vid kontakt med sam- 
hällsbyggnadsförvaltningen bedömer man att en planändring kan vara möjlig. 
 
Planeringsingenjören föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen remitterar 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att i samråd med den sökande se 
över möjligheterna till planändring och eventuellt upprättande av ett 
plankostnadsavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till framställningen om köp av mark till 
gatukök under förutsättning att en planändring kan ske.  
 
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och 
miljönämnden för att i samråd med den sökande se över möjligheterna till 
planändring och eventuellt upprättande av ett plankostnadsavtal. 
_______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till framställningen om köp av mark till 
gatukök under förutsättning att en planändring kan ske.  
 
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och 
miljönämnden för att i samråd med den sökande se över möjligheterna till 
planändring och eventuellt upprättande av ett plankostnadsavtal. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-08-11 27 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 204 
KSAU § 258 Dnr KS 2009/214 
 
En ny struktur för näringslivsarbetet i Fyrbodal  
 
Följande dokument behandlas: 
1. Skrivelse från Fyrbodals Kommunalförbund av 25 maj 2009 
2. Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklare Marianne Carlsson av 
     7 juli 2009 
 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt ett förslag på ny struktur för 
näringslivsarbetet i Fyrbodal och efterfrågar synpunkter och kommentarer 
inför det fortsatta arbetet. Materialet har framtagits i dialog med kommu-
nernas näringslivschefer och är presenterat och diskuterat i Förbunds- 
direktionen.  
 
Förslaget har remitterats till näringslivsutvecklare Marianne Carlsson och 
föredras tjänsteskrivelse av den 7 juli i ärendet. Hon föreslår som beslut att 
kommunen ser positivt på att en ny struktur för näringslivsarbetet tas fram och 
att kommunen inte har några invändningar mot förslaget.   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Åmåls kommun ser positivt på att en ny struktur för näringslivsarbetet i 
Fyrbodal tas fram och har inga invändningar mot förslaget. 
___________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Åmåls kommun ser positivt på att en ny struktur för näringslivsarbetet i 
Fyrbodal tas fram och har inga invändningar mot förslaget. 
______________________ 
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KS § 205 
KSAU § 259 Dnr KS 2009/182 
 
Förslag om lagändring avseende utbyte av sprutor och kanyler 
 
Följande dokument behandlas: 
1. Socialdepartementet remiss av 2009-05-04 (2006:323) 
2. Vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag, 2009-06-17, VON § 65 
3.  Yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska av 2009-05-28 
 
Socialdepartementet har översänt remiss till Åmåls kommun med förslag om 
ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. 
 
Ärendet har varit remitterat till vård- och omsorgsnämnden och föredras 
nämndens yttrande av den 17 juni 2009, VON § 65. Enligt yttrandet har 
vård- och omsorgsnämnden inga invändningar eller synpunkter på den före- 
slagna lagändringen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna vård- och omsorgsnämndens yttrande 
som sitt remissvar. 
_____________________   
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna vård- och omsorgsnämndens yttrande 
som sitt remissvar. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-08-11 29 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 206 
KSAU § 260 
 
Planering inför  eventuellt influensautbrott i Åmål (H1N1) 
 
Förvaltningschef Gunilla Bexelius redogör för planeringen inför ett eventuellt 
influensautbrott i Åmål (H1N1). 
 
Planeringen avser förebyggande planering och gäller bland annat samverkan 
med primärvården, (vaccinationer, vårdplatser etc), personalförsörjning, 
skolan, samhällsbyggnad, information mm. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  En arbetsgrupp tillsätts med följande representanter:  vård- och  omsorgs- 
     chef Gunilla Bexelius, sammankallande, enhetschef Catrin Eriksson, barn- 
     och utbildningsförvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
     Anna-Karin Lindblom, vård- och omsorgsförvaltningen, säkerhets- 
     skyddschef Mats Johansson och personalchef Jeanette Lämmel. Gruppen 
     ska arbeta med förebyggande planering.   
 
2.  Kommunstyrelsen beslutar att om det blir aktuellt med vaccination så 
     ska all tillsvidareanställd kommunal personal erbjudas att vaccinera sig 
     mot influensan. Finansiering av kostnaden görs från anslaget för 
     kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i innevarande års stat, ansvar 91,  
     verksamhet 0512, och kostnaden avser inköp av vaccin.  
__________ 
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Forts KS § 206  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  En arbetsgrupp tillsätts med följande representanter:  vård- och  omsorgs- 
     chef Gunilla Bexelius, sammankallande, enhetschef Catrin Eriksson, barn- 
     och utbildningsförvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
     Anna-Karin Lindblom, vård- och omsorgsförvaltningen, säkerhets- 
     skyddschef Mats Johansson och personalchef Jeanette Lämmel. Gruppen 
     ska arbeta med förebyggande planering.   
 
2.  Kommunstyrelsen beslutar att om det blir aktuellt med vaccination så 
     ska all tillsvidareanställd kommunal personal erbjudas att vaccinera sig 
     mot influensan. Finansiering av kostnaden görs från anslaget för 
     kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i innevarande års stat, ansvar 91,  
     verksamhet 0512, och kostnaden avser inköp av vaccin.  
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-08-11 31 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 207 
KSAU § 261 Dnr KS 2009/119 
 
Inkomna yttranden över planförslag Vindbruk Dalsland 
 
Följande dokument behandlas: 
1.  Skrivelse från fastighetsägare i Åmål och Bengtsfors, daterad 2009-07-23 
2.  Skrivelse från fastighetsägare i Edsleskog, daterad 2009-07-23 
 
Yttranden över planförslag Vindkraft Dalsland har inkommit till 
kanslienheten i Åmål från fastighetsägare i Åmåls och Bengtsfors kommun 
och från fastighetsägare i Edsleskog, båda yttrandene daterade 23 juli 2009. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
De båda yttrandena överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen och  
Dalslandskommunernas Kommunalförbund för vidare handläggning. 
__________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
De båda yttrandena överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen och  
Dalslandskommunernas Kommunalförbund för vidare handläggning. 
______________________ 
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KS § 208 dnr KS 2009/122 
 
Rekrytering av kommunchef 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2006 KS § 180 att anställa Svante 
Melander som kommunchef med tillträde från och med 1 augusti 2009. 
 
Anställningsavtalet är nu underskrivet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
 
KS § 209 dnr KS 2009/122 
 
Information om arbetet med den framtida politiska organisationen 
 
Den parlamentariska gruppen för arvodesberedning har fått ett uppdrag av 
fullmäktige att se över den politiska organisationen. 
 
Beredningens ordförande Anne Sörqvist (c) meddelar målsättningen är att 
utredningen ska vara klar till januari 2010 och att arbetet kommer att inledas 
med en enkät till samtliga förtroendevalda i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
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KS § 210  
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
Förköpsärende från 8 juni 2009: Åmål Ämnebyn 1:32, Fröskog -Edsleskog 
Förköpsärende från 8 juni 2009: Åmål Ämnebyn 1:32, Fröskog -Edsleskog 
Förköpsärende från 8 juni 2009: Åmål Rävsalen 1:13, Fröskog -Edsleskog 
Förköpsärende från 8 juni 2009: Åmål Höganäs 1:3, Åmål 
Förköpsärende från 11 juni 2009: Åmål Gyltungebyn 2:1, Ånimskog  
Förköpsärende från 11 juni 2009: Åmål Kingebol 1:33, Ånimskog 
Förköpsärende från 11 juni 2009: Åmål Titterud 1:2 och 1:3-, Ånimskog 
Förköpsärende från 18 juni 2009: Åmål Tydje-Kroken 1:15, Tösse med Tydje 
Förköpsärende från 18 juni 2009: Åmål Bollsbyn 1:14, Ånimskog 
Förköpsärende från 30 juni 2009: Åmål Liljan Större 19, Kungsgatan 11, 
Åmål 
Förköpsärende från 10 juli 2009: Åmål Kraksbyn 1:5 och 1:6, Ånimskog 
Förköpsärende från 13 juli 2009: Åmål Björkil 2:1, Åmål 
Förköpsärende från 17 juli 2009: Åmål Sandlyckan 3, Åmål 
Förköpsärende från 30 juli 2009: Åmål Låbyn 4:1, Mo 
Förköpsärende från 30 juli 2009: Åmål Gunrabol1:24, Åmål 
Förköpsärende från 31 juli 2009: Åmål Höganäs 1:43, Åmål 
 
Kommunchefens delegationsbeslut: 

• 6 juni 2009 om tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandling (dnr KS 
2009/105) 

• 20 juni 2009 om tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandling (dnr KS 
2008/197) 

 
Personalchefens delegationsbeslut: 
26 juni 2009 om 

• anställnings upphörande 
• ledighet med lön vid fackliga studier 
• lön 
• kommunens minnesgåva 
• bidrag för studier 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 
24 juni 2009 om  

• lön/arvode 
• ledighet med lön vid fackliga studier 
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Forts KS § 210  
 
Räddningschefens delegationsbeslut 

• 6 maj 2009 om medgivande av egensotning 
• 26 juni 2009 om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt 

lagen om explosiv och brandfarliga vara 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporteringen godkänns. 
 
 
KS § 211 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 16 maj 2009 
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 4 augusti 2009 
3. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 3 juni 2009 
4. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 27 maj 2009 
5. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 17 juni 2009 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
 
 
KS § 212 
 
Delgivning av inkomna skrivelser och protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Minnesanteckningar regionala ägarrådet från 25 maj 2009 
2. Protokoll från årsmöte med Kommunforskning i Västsverige 5 maj 

2009 
3. Västra Götalandsregionen – (sammanträdestider för regionfullmäktige 

2010, och ansvarsfrihet för samordningsförbunden) 
4. Skrivelsen Vad kostar verksamheten i din kommun från Sveriges 

kommuner och Landsting 
5. Fastställd verksamhetsplan 2010-2012 för Västtrafik AB 
6. Årsredovisning för Dalslands Kanal AB för år 2008 
7. Årsredovisning för Västra Götalandsregion/Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Dalsland för år 2008 
8. Årsredovisning för Västtrafik AB för år 2008 
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Forts KS § 212 
   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 213 
 
Ändringar i dagordningen 
 
Punkterna Nominering av årets företagare och Motion om tjänstledighet vid 
nyföretagande stryks från dagordningen och behandlas vid senare tillfälle. 
______________________ 
 
 
 
 


