
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13:30-15:25 
Beslutande Kurt Svensson (C) 

Kjell Kaså (C) 
Anne Sörqvist (C)  
Thomas Fridlund (C) 
Ulla-Britt Johansson (C) 
Christer Törnell (KD)  
Gustav Wennberg (C) 
Kjell Lindstedt (S) i st f Ewa Arvidsson (S) 
Michael Karlsson (S)  
Birgitta Johansson (S)  
Ulf Hanstål (M) 
 

Övriga deltagande Thomas Olson (FP), ersättare 
Cecilia Gustafsson (S), ersättare 
Inga Engström (S), ersättare 
Barbro Gustafsson (M), ersättare 
Kommunchef Svante Melander 
Personalchef Jeanette Lämmel 
Ekonomichef Fredrik Nilsson 
Kommunutredare Ida Rådman, sekreterare  
Planeringsingenjör Olle Andersson § 213 
 

Utses att justera Kjell Kaså 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 213-228 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Kjell Kaså 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2009-09-08 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Ida Rådman……………………………………………………. 
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KS § 213  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget 
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 36, 2009: 
 
Antal arbetslösa vecka 36 2009 451 
Antal arbetslösa vecka 36 2008 302 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 36 2009 115 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 36 2008 71 
 
Antal i aktivitetsstöd vecka 36 2009 233 
Antal i aktivitetsstöd vecka 36 2008 137 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 36 2009 66 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 36 2008 25 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-36 2009 172 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-36 2008  285 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________  
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KS § 214 
KSAU § 269 dnr KS 2009/300 
 
Avskrivningar av kundfordringar 
 
Skrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson och ekonomiassistent Helene 
Andersson från 6 augusti 2009 behandlas. 
 
Kommunen har fordringar på kunder för till exempel barnomsorg, hemtjänst 
och sopavgift som har uppstått under perioden 2002 till 2008. Skulderna 
uppgår till 174 150,31 kronor exklusive moms och skribenterna föreslår nu att 
skulderna avskrivs. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avskrivning av kundfordringar som har uppstått under perioden 2002 till 
2008 på totalt 174 150,31 kronor godkänns enligt förslag från ekonomichefen 
och ekonomiassistenten. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avskrivning av kundfordringar som har uppstått under perioden 2002 till 
2008 på totalt 174 150,31 kronor godkänns enligt förslag från ekonomichefen 
och ekonomiassistenten. 
______________________ 
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KS § 215 
KSAU § 270 dnr KS 2009/310 
 
Förordnade för ekonomichefen att underteckna handlingar 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 25 ska avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden, 
eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av 
kommunchefen eller den tjänsteman som styrelsen särskilt bestämmer. 
 
Det har visat sig att det i vissa brådskande fall finns behov av även 
ekonomichefen har rätt att underteckna borgensförbindelser. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ekonomichefen ges rätt att å Åmåls kommuns vägnar underteckna 
borgensförbindelser, under förutsättning att förbindelsen är i enlighet med ett 
beslut som fattats av kommunfullmäktige.  
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonomichefen ges rätt att å Åmåls kommuns vägnar underteckna 
borgensförbindelser, under förutsättning att förbindelsen är i enlighet med ett 
beslut som fattats av kommunfullmäktige.  
______________________ 
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KS § 216 
KSAU § 271 dnr KS 2009/309 
 
Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Svante Melander var tidigare förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. Eftersom Svante Melander från 1 augusti tillträtt 
som kommunchef behöver en tillförordnad förvaltningschef utses för barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Thomas Nilsson utses som tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från 1 augusti och till dess att en ny 
förvaltningschef tillträder. 

 
2. Kommunchefen uppdras att genomföra MBL-förhandling i frågan. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Thomas Nilsson utses som tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från 1 augusti och till dess att en ny 
förvaltningschef tillträder. 

 
2. Kommunchefen uppdras att genomföra MBL-förhandling i frågan. 

______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-09-08 6 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 217 
KSAU § 281 dnr KS 2009/294 
 
Delegation till bygg- och miljönämnden på grund av ändrad 
strandskyddslagstiftning 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen från 29 juni 2009 
2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 20 augusti 

2009 
 
Strandskyddslagstiftningen ändras från den första juli 2009 och i och med 
detta övertar kommunen det ansvar som Länsstyrelsen tidigare hade för 
prövning och tillsyn av strandskydd.  
 
Eftersom lagen om strandskydd är ny finns ännu ingen motsvarande 
delegation och därmed ligger rätten att fatta beslut i ärenden som gäller 
strandskydd hos kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ansvaret för strandskyddsärenden delegeras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
2. Delegationen gäller i samma utsträckning och under samma 

förutsättningar som delegationen kring detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ansvaret för strandskyddsärenden delegeras till bygg- och 
miljönämnden. 

 
2. Delegationen gäller i samma utsträckning och under samma 

förutsättningar som delegationen kring detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

 
______________________ 
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KS § 218 
KSAU § 282 dnr KS 2009/320 
 
Delårsredovisning för Åmåls kommun till 30 juni 2009 
 
Delårsredovisning som inkom till kanslienheten 1 september 2009 behandlas. 
 
Delårsredovisningen gäller från 1 januari till 30 juni 2009  och visar bland 
annat ett ekonomiskt resultat på minus 17,3 miljoner kronor. Enligt budgeten 
borde resultatet istället vara plus 879 000 kronor. Detta innebär en avvikelse 
på 18,2 miljoner. 
 
Kommunfullmäktige har antagit sju finansiella mål, varav fem går att mäta på 
halvårsbasis. Av de fem mätbara målen uppnås två och tre uppnås inte. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson redogör för delårsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
______________________ 
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KS § 219 
KSAU § 283 dnr KS 2009/139 
 
Satsning av pengar på att skapa attraktiva tomter med sjönära läge 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att verkställa 
planerna på att skapa attraktiva tomter med sjönära läge. (25 augusti 2009 
KSAU § 274) 
 
Nu diskuteras behovet av att avsätta pengar till detta arbete. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen avsätter 250 000 kronor för att skapa attraktiva tomter med 
sjönära läge i konto för arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder, ansvar 2, 
verksamhet 1021, aktivitet 2102 i 2009 års budget. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avsätter 250 000 kronor för att skapa attraktiva tomter med 
sjönära läge i konto för arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder, ansvar 2, 
verksamhet 1021, aktivitet 2102 i 2009 års budget. 
______________________ 
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KS § 220 
KSAU § 284 dnr KS 2008/170 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till reviderad delegationsordning. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 18 augusti 2009. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Ida Rådman från 24 juni 2009 
 
Kommunutredaren föreslår ändringar i ett antal punkter i 
delegationsordningen. Detta beror bland annat på förändringar i 
organisationen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
______________________ 
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KS § 221 
KSAU § 285 dnr KS 2009/133 
 
Remiss: Verksamhetsamhetsutveckling med it-stöd för kommunerna i 
Västra Götaland 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från 7 april 2009 
2.  Tjänsteskrivelse från it-chef Pontus Karlsson från 21 augusti 2009 

 
Ett strategidokument är framtaget för samtliga kommuner i Västra 
Götalandsregionen. Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår att 
kommunerna ska anta den. 
 
It-chefen skriver att stora delar av strategin redan är uppfylld i samband med 
arbetet med nationell it-strategi inom vård- och omsorg och att målen i hög 
grad är aktuella för kommunen. It-chefen föreslår att strategin antas. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar strategiskrivelsen Verksamhetsamhetsutveckling med 
it-stöd för kommunerna i Västra Götaland. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar strategiskrivelsen Verksamhetsamhetsutveckling med 
it-stöd för kommunerna i Västra Götaland. 
______________________ 
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KS § 222 
KSAU § 226  
 
Nominering av årets företagare 
 
Näringslivsutvecklare Marianne Carlsson berättar att priset Årets företagare 
ska delas ut efter sommaren och att Företagarna har nominerat en pristagare. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ordföranden meddelar att priset Årets företagare har delats ut till  Jonas 
Eriksson på AH produktion AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna 
______________________ 
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KS § 223 dnr KS 2009/XXXX 
 
Samarbetsavtal inom teknik och fritid mellan Säffle och Åmåls 
kommuner 
 
Förslag till samarbetsavtal från 8 september 2009 behandlas. 
 
Avtalet innebär att Säffle kommun köper en 50-procentig 
förvaltningsledningstjänst inom området teknik och fritid av Åmåls kommun. 
Avtalet gäller under perioden 1 november 2009 till 31 december 2011. Syftet 
är att genom ett gemensamt utvecklingsarbete med samverkan, effektivitet, 
kompetens och kvalitet som grund möta de utmaningar som kommunerna står 
inför inom områdena teknik och fritid. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Samarbetsavtal mellan Säffle och Åmåls kommuner gällande teknik 
och fritid godkänns. 

 
2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

och kommunchef Svante Melander. 
 

3. Kommunchefen uppdras att genomföra MBL-förhandling i frågan. 
______________________ 
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KS § 224  dnr KS 2008/378 
 
Arvode för barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice 
ordförande 
 
Protokoll från den parlamentariska gruppen för arvoden från 3 september 
2009 PG § 1 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 augusti 2009 KF § 157 att bilda en ny barn- 
och utbildningsnämnd från 1 oktober. Nu behöver kommunfullmäktige fatta 
beslut om arvode för nämndens ordförande och vice ordförande. 
 
Arvodesberedningen föreslår att arvoden för barn- och utbildningsnämndens 
presidium likställs med arvoden för vård- och omsorgsnämndens presidium. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn- och 
utbildningsnämndens presidies arvoden likställs med de i vård- och 
omsorgsnämnden samt att uppräkning sker som för övriga nämnder. 
 
Begränsat årsarvode   2009-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden, ordförande 35 427 kr/ år 
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande 8 856 kr/ år 
 
Kjell Kaså (C) och Michael Karlsson (S) deltar inte i behandlingen i detta 
ärende på grund av jäv. 
______________________ 
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KS § 225  
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
Förköpsärende från 12 augusti 2009: Åmål Bjäkebol 1:4, Tösse med Tydje 
Förköpsärende från 12 augusti 2009: Åmål Edsleskogs Prästgård 1:15, 
Fröskog-Edsleskog 
Förköpsärende från 21 augusti 2009: Åmål Amnebyn 1:27, Tösse med Tydje 
Förköpsärende från 31 augusti 2009: Åmål Åmåls-Nygård 1:59, 
Fågelmyrsgatan 5, Åmål 
Förköpsärende från 31 augusti 2009: Åmål Höganäs 1:72, Fogdegatan 18, 
Åmål  
Förköpsärende från 31 augusti 2009: Åmål Mo Kroken 1:19, Mo 
Förköpsärende från 31 augusti 2009: Åmål ÅnimskogS tom 1:19, Ånimskog 
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
28 augusti 2009 om 

• lön 
• kommunens minnesgåva 
• bidrag för studier 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporteringen godkänns. 
 
 
KS § 226 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 11 augusti 2009  
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 1 september 

2009 
3. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 11 augusti 

2009 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
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KS § 227 
 
Delgivning av inkomna skrivelser och protokoll 
 
Årsredovisning för Leader Dalsland Årjäng 13 februari 2008 till 31 december 
2009 behhandlas. 

   
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 228 
 
Ändringar i dagordningen 
 
Punkt om arvoden för barn- och utbildningsnämndens presidium läggs till 
dagordningen. 
______________________ 
 


