
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 

 2009-11-10 1-41 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Stadshuset                          13:30-16.50 
Beslutande Kurt Svensson (C) 

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

Övriga deltagande Thomas Olson (FP), ersättare 
Cecilia Gustafsson (S), ersättare 
Barbro Gustafsson (M), ersättare till kl 16.25 
Kommunchef Svante Melander 
Personalchef Jeanette Lämmel 
Ekonomichef Fredrik Nilsson  
Kommunsekreterare Irene Larsson 
 

Utses att justera Gustav Wennberg 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 257-292 

Irene Larsson  

Ordförande 
  

Kurt Svensson 

Justerande 
 

Gustav Wennberg 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2009-11-10 
Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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KS § 257 
 
Redogörelse om budgetförslaget  2010. 
 
Ekonomichef Fredrik Nilsson informerar om förutsättningarna inför 
budgetförslaget 2010, intäkter och kostnader mm. 
 
________________ 
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KS § 258 
 
BB § 44  dnr KS 2009/294 
 
Pengar för upprustning och bevarande av Dalslands kanal 
 
Skrivelse från Dalslands kanal från 24 juli 2009 behandlas. 
 
Dalslands kanal ansöker hos ägarna om extra medel under en femårsperiod för 
upprustnings- och bevarandeinsatser. För Åmåls del innebär detta en årlig 
kostnad om 84 600 kronor per år under 2010-2014. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Åmåls kommun 
lämnar extra anslag till Dalslands kanal för upprustnings- och 
bevarandeinsatser under åren 2010-2014. 

 
2. Beslutet fattas under förutsättning att övriga ägare deltar i 

finansieringen enligt den föreslagna fördelningsnyckeln. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Åmåls kommun 
lämnar extra anslag till Dalslands kanal för upprustnings- och 
bevarandeinsatser under åren 2010-2014. 

 
2. Beslutet fattas under förutsättning att övriga ägare deltar i 

finansieringen enligt den föreslagna fördelningsnyckeln. 
______________________ 
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KS § 259 
BB § 45 dnr KS 2009/163 
 
Pengar till Dalslands kanal under år 2010 
 
Skrivelse från Dalslands kanal från 22 april 2009 behandlas. 
 
Dalslands kanal äskar om 408 000 kronor i anslag för år 2010. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Åmåls kommun 
lämnar anslag till Dalslands kanal för år 2010. 

 
2. Beslutet fattas under förutsättning att övriga ägare deltar i 

finansieringen enligt den föreslagna fördelningsnyckeln. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lämnar anslag till 
Dalslands kanal för år 2010. 

 
2. Beslutet fattas under förutsättning att övriga ägare deltar i 

finansieringen enligt den föreslagna fördelningsnyckeln. 
______________________ 
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KS § 260 
BB § 28  KS 2009/147 
 
Kommunfullmäktiges verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande förslag för 
kommunfullmäktiges verksamhet (i tusen kronor): 
 
Kommunfullmäktige 217 
Internationellt arbete 10 
Valnämnd 225 
Kommunalt partistöd 353 
Revision 430 
Överförmynderi 396 
Summa 1 631 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till kommunfullmäktiges 
verksamhet handläggs direkt vid kommunfullmäktiges möte 
______________________ 
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KS § 261 
BB § 30 KS 2009/147 
 
Skattesats för år 2010 
 
Den slutliga skattesatsen för år 2010 diskuteras. 
 
Kurt Svensson (C) yrkar att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad 
under år 2010, det vill säga en utdebitering på 22:54 per skattekrona. 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att den kommunala skattesatsen höjs med 0,35 
kronor under år 2010, det vill säga en utdebitering på 22:89 per skattekrona. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika yrkanden och ställer 
proposition på dessa. Ordföranden finner att budgetberedningen har beslutat i 
enlighet med Kurt Svenssons (C) yrkande. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den kommunala skattesatsen ska vara 
oförändrad under år 2010, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
 
Michael Karlsson (S) och Gustav Wennberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Gustav Wennberg (S) yrkar att den kommunala skattesatsen höjs med 
35 öre  under 2010, det vill säga en utdebitering på 22:89 per skattekrona. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, budgetberedningens 
förslag och Gustav Wennbergs förslag. Ordföranden ställer proposition på 
dessa och konstaterar att kommunstyrelsen  beslutat enligt budget-
beredningens förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den kommunala skattesatsen ska vara 
oförändrad under år 2010, det vill säga en utdebitering på 22:54 per 
skattekrona. 
 
Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S) och  
Inga Engström (S)  reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
______________________ 
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KS § 262 
BB § 31 dnr KS 2009/360 
 
Borgensavgift från kommunala bolag för år 2010 
 
Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls kommunfastigheter 
AB och fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB. Diskussion förs kring 
utestående lån med kommunal borgen inom bolagen samt de risker som finns 
förknippade med det kommunala borgensåtagandet.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift 
från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det utnyttjade 
borgensbeloppet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ulf Hanstål (M) yrkar att borgensavgift från Åmåls Kommunfastigheter AB 
samt andra kommunala bolag ska vara på  det beviljade borgensbeloppet. 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, budgetberedningens förslag 
och Ulf Hanståls förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt Ulf Hanståls förslag. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att begära en borgensavgift 
från de kommunala bolagen som är 0,5 procent av det beviljade  borgens-
beloppet. 
 
 
Ulla-Britt Johansson (C ) och Gustav Wennberg (S) deltar inte i behandlingen 
av detta ärende på grund av jäv. 
______________________ 
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KS § 263 
BB § 32   KS 2009/147 
 
Anslag för oförutsedda utgifter för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 
Diskussion förs kring anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 
150 000 kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 

 
2. Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till 

kommunfullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid 
kommunfullmäktiges möte. 

______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 
150 000 kronor till kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter. 

 
2. Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om anslag till 

kommunfullmäktige för oförutsedda utgifter handläggs direkt vid 
kommunfullmäktiges möte. 

______________________ 
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KS § 264 
BB § 33 Dnr KS 2009/355 
 
Taxor/avgifter inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2010 
 
Protokoll från bygg- och miljönämnden från 24 september 2009 BMN § 148 
behandlas. 

 
Nämnden föreslår taxor under år 2010 avseende: 

1. Taxa enligt miljöbalken 
2. Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet 
3. Taxa enligt strålskyddslagen 
4. Taxa för uppdragsverksamhet 
5. Taxa för plan- och bygglovsenheten 

 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom bygg- och miljönämndens verksamhet. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom bygg- och miljönämndens verksamhet. 
______________________ 
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KS § 265 
BB § 35   KS 2009/283 
 
Taxor/avgifter inom kulturnämndens verksamhet 2010 
 
Protokoll från kulturnämnden, från 25 juni 2009 KN § 20 behandlas. 
 
Kulturnämnden föreslår taxor under år 2010 avseende: 

1. Biblioteket 
2. Kulturskolan 
 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom kulturnämndens verksamhet.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom kulturnämndens verksamhet.  
______________________ 
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KS § 266 
BB 36    KS 2009/249  
 
Taxor/avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2010 
 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 10 juni 209  BUN § 59, 
behandlas. 
 
Nämnden föreslår oförändrade taxor under år 2010 avseende: 

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

 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor under år 2010 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
______________________ 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-11-10 12 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 267 
BB § 37   KS 2009/321-326 
 
Taxor/avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2010 
 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti 2009 SBN §§ 67-69, 72-
73, 75 behandlas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår taxor för år 2010 avseende: 

1. Vatten och avlopp 
2. Uthyrning av båtplatser 
3. Renhållning 
4. Torghandelsplatser 
5. Östby miljöstation 
6. Kostverksamheten 

 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2010 inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2010 inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
______________________ 
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KS § 268 
BB § 38   dnr KS 2009/374 
 
Taxor/avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2010 
 
Budgetberedningen konstaterar att inga taxor inkommit från vård- och 
omsorgsnämnden ännu. 

 
Budgetberedningens beslut 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag, eftersom inga 
taxor ännu inkommit från vård- och omsorgsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas protokoll från vård- och 
omsorgsnämnden 22 oktober 2009, VON §§ 93. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår taxor för år 2010 avseende: 

1. Maxavgift för hemtjänst/hemsjukvård 
2. Avgifter enligt alkohollagen samt tillsyn av försäljning av folköl, 

tobak och nikotinläkemedel 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för 2010 inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 
______________________ 
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KS § 269 
BB § 39  KS 2009/255 
 
Taxor/avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 2010 
 
Protokoll från kommunstyrelsen från 11 augusti 2009 KS §§ 196 behandlas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår taxor för år 2010 avseende: 

• Räddningstjänstens verksamhet 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
räddningstjänsten för 2010.  
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
räddningstjänsten för 2010.  
______________________ 
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KS § 270 
BB § 40  KS 2009/147 
 
Förslag till driftsbudget 2010 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till driftsbudget från (C), (FP) och (KD)  
2. Förslag till driftsbudget från (S) 

 
Kurt Svensson (C) yrkar enligt skriftligt förslag från (C), (FP) och (KD). (Se 
bilaga 1) 
 
Michael Karlsson (S) yrkar enligt skriftligt förslag från (S). (Se bilaga 2) 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika yrkanden och ställer 
proposition på dessa. Ordföranden finner att budgetberedningen har beslutat i 
enlighet med Kurt Svenssons (C) yrkande. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2010. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Michael Karlsson (S) och Gustav Wennberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Gustav Wennberg tillstyrker budgetberedningens förslag men med 
tilläggsyrkande  enligt (S)förslag, (Se bilaga 2).  
 
Ulf Hanstål (M) tillstyrker budgetberedningens förslag men med tillägg att 
pengar tillförs till två fältassistenttjänster med totalt 800 000 kronor att 
finansieras med dels indragen turistchefstjänst samt dels omprioriteringar i 
kulturnämndens anslag. 
 
Mötet ajourneras mellan kl 15.40 – 15.55  
 
Kjell Kaså (C) yrkar bifall till Ulf Hanståls förslag om fältassistentjänster 
men att budgetberedningen får i uppdrag att återkomma med förslag till 
finansiering. 
 
Ordföranden konstaterar att förutom budgetberedningens förslag finns 
3 tilläggsförslag: Gustav Wennbergs förslag, Ulf Hanståls förslag och 
 Kjell Kasås förslag. 
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forts KS § 270 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommun- 
styrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag samt Kjell Kasås 
tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
driftsbudget för 2010. Förslaget inkluderar inkomst- och utgiftsposter och 
baseras på en oförändrad kommunal skattesats på 22:54 per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att avsätta medel  till två fältassistent-
tjänster och uppdrar åt budgetberedningen att inkomma med förslag på 
finansiering. 
 
Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S) och Inga 
Engström (S)  reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 
______________________ 
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KS § 271 
BB § 41   KS 2009/147 
 
Förslag till investeringsbudget 2010 
 
Kommunens investeringar diskuteras. 

 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2010: 
 
Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2010 till respektive nämnd för 
investeringar: 
 
Kommunstyrelsen 600 
Kulturnämnden 200 
Barn- och utbildningsnämnden 1 500  
Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 
Vård- och omsorgsnämnden 500  
Summa 14 800 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående förslag 
till investeringsbudget för 2010: 
 
Följande summor (i tusen kronor) avsätts under 2010 till respektive nämnd för 
investeringar: 
 
Kommunstyrelsen 600 
Kulturnämnden 200 
Barn- och utbildningsnämnden 1 500  
Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 
Vård- och omsorgsnämnden 500  
Summa 14 800 
______________________ 
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KS § 272 
BB § 43   KS 2009/147 
 
Ekonomisk flerårsplan för år 2010-2012 
 
Resultatprognos och finansieringsprognos för år 2011 och 2012 diskuteras. 
 
Kurt Svensson (C) yrkar att den ekonomiska flerårsplanen upprättas utifrån 
skriftligt förslag från (C), (FP) och (KD). (Se bilaga 1) 
 
Michael Karlsson (S) yrkar att utifrån skriftligt förslag från (S). (Se bilaga 2) 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika yrkanden och ställer 
proposition på dessa. Ordföranden finner att budgetberedningen har beslutat i 
enlighet med Kurt Svenssons (C) yrkande. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos för 
2011 och 2012. Tillsammans med driftsbudget för 2010 utgör detta 
kommunens ekonomiska flerårsplan för 2010-2012. 
 
Michael Karlsson (S) och Gustav Wennberg (S) reserverar sig mot beslutet. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta resultatprognos för 
2011 och 2012. Tillsammans med driftsbudget för 2010 utgör detta 
kommunens ekonomiska flerårsplan för 2010-2012. 
 
Gustav Wennberg (S), Ewa Arvidsson (S), Birgitta Johansson (S)  och Inga 
Engström (S)  reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Socialdemokraternas förslag. 
______________________ 
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KS § 273  
 
Det lokala arbetsmarknadsläget och befolkningsutvecklingen  
 
Planeringsingenjör Olle Andersson redovisar det aktuella arbetsmarknadsläget 
i kommunen med följande statistik från vecka 45 2009: 
 
Antal arbetslösa vecka 45 2009 488 
Antal arbetslösa vecka 45 2008 305 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 45 2009 90 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 45 2008 61 
 
Antal i aktivitetsstöd vecka 45 2009 303 
Antal i aktivitetsstöd vecka 45 2008 166 
 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 45 2009 96 
Varav ungdomar 18-24 år vecka 45 2008 43 
 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-45 2009 203 
Antal nyanmälda lediga platser, vecka 1-45 2008  358 
 
Den officiella befolkningsstatistiken från den 1 november 2008 visade ett 
invånarantal på 12 543 i kommunen. Enligt preliminär statistik från 1 
november 2009 har kommunen 12 446 invånare. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att göra justeringar i budget-
materialet  med hänsyn till befolkningsunderlaget per den 1 november 2009. 
 
 ______________________  
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KS § 274 
KSAU § 329 dnr KS 2009/365 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 15 oktober 2009 
BUN § 98 

2. Förslag till reglemente från 15 oktober 2009 
 
En ny barn- och utbildningsnämnd har bildats, som tagit över gamla barn- och 
utbildnings- och gymnasienämndernas ansvarsområde. Därför föreslås ett nytt 
reglemente. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden. 
______________________ 
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KS § 275 
KSAU § 330 dnr KS 2009/369 
 
Välfärdsbokslut för Åmåls kommun 2008 
 
Välfärdsbokslut för Åmåls kommun 2008 behandlas. Dokumentet inkom till 
kanslienheten 22 oktober 2009. 
 
Bokslutet är gjort av folkhälsosamordnare Eva-Linnéa Eriksson på uppdrag av 
folkhälsorådet. Bokslutet innehåller bland annat information om 
valdeltagande, befolkningsstruktur, ohälsotal och alkoholvanor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar välfärdsbokslutet till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar välfärdsbokslutet till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
______________________ 
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KS § 276 
KSAU § 331 dnr KS 2009/354 
 
Miljösamarbete i Dalsland 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund från 8 
september 2009 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 24 september 2009 BMN 
§ 152 

 
Dalslandskommunernas kommunalförbund föreslår gemensamma kommunala 
miljömålsåtgärder i Dalsland. Förslaget gäller bland annat upphandling, 
energi- och klimatarbete och miljöstyrning. 
 
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget och överlämnar det till 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls del anta 
gemensamma kommunala miljömålsåtgärder i Dalsland. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls del anta 
gemensamma kommunala miljömålsåtgärder i Dalsland. 
______________________ 
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KS § 277 
KSAU § 332 dnr KS 2009/77 
 
Motion om skärpta emissionskrav för kaminer 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Patrik Sandvall (M) från 24 februari 2009  
2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 30 juni 2009 BMN § 98 

 
Patrik Sandvall (M) föreslår i sin motion att Åmåls kommun skärper 
emissionskraven för nyinstallerade kaminer för att förbättra närmiljön. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
eftersom det enligt miljöbalken inte är möjligt att inför generella 
bestämmelser av detta slag. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
det inte är möjligt att inför generella bestämmelser av detta slag. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom 
det inte är möjligt att införa generella bestämmelser av detta slag. 
______________________ 
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KS § 278 
KSAU § 333 dnr KS 2009/364 
 
Delårsbokslut för Dalslandskommunernas kommunalförbund 
 
Delårsbokslut för Dalslandskommunernas kommunalförbund från 20 oktober 
2009 behandlas. 
 
Delårsrapporten för Dalslandskommunernas kommunalförbund gäller för 
perioden 1 januari till 31 juli 2009. Förbundets ändamål är att vara en 
plattform och ett nav för kommunal samverkan i Dalsland samt en arena och 
koordinator för Dalslandskommunernas engagemang i Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Förbundets resultat från perioden är 463 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till 
handlingarna. 
______________________ 
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KS § 279 
KSAU § 334 dnr KS 2009/266  
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet - septemberprognos 
 
Rapport från ekonomichef Fredrik Nilsson från 21 oktober 2009 behandlas. 
 
Den fastställda budgeten för år 2009 uppvisar ett överskott på 1 758 000 
kronor. Den ekonomiska prognosen från september månad redovisar ett 
underskott på 13 183 000 kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
______________________ 
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KS § 280 
KSAU § 335 dnr KS 2009/352 
 
Fortsatt medlemskap i Kommunforskning i Väst 
 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 21 oktober 2009 
behandlas. 
 
Ekonomichefen skriver att Kommunforskning i Väst (KFI) förmedlar 
forskningsresultat och bedriver forskning inom området kommunal ekonomi 
och organisation. Kommunen har ett treårigt medlemskap i KFI, som snart går 
ut. Ekonomichefen föreslår att kommunen förlänger medlemskapet i 
ytterligare tre år eftersom kommunens ekonomipersonal regelbundet använder 
KFI:s studier och rapporter. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Åmåls kommun tecknar avtal med Kommunforskning i Väst om 
fortsatt medlemskap under åren 2010-2012. 

 
2. Kostnaden för medlemskapet på 13 500 kronor per år tas ur ansvar 

212, verksamhet 1024. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Åmåls kommun tecknar avtal med Kommunforskning i Väst om 
fortsatt medlemskap under åren 2010-2012. 

 
2. Kostnaden för medlemskapet på 13 500 kronor per år tas ur ansvar 

212, verksamhet 1024. 
______________________ 
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KS § 281 
KSAU § 336  
 
Finansiell profil för Åmåls kommun för åren 2006-2008 
 
Skrivelse från Kommunforskning i Väst behandlas.  
 
Den finansiella profilen jämför Åmåls kommun med övriga kommuner i 
Västra Götalandsregionen inom olika ekonomiska områden som till exempel 
finansiella nettotillgångar, kassalikviditet och resultat. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______________________ 
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KS § 282 
KSAU § 329A dnr KS 2009/388 
 
Revidering av kommunens finansiella mål 
 
Skrivelse från Kurt Svensson (C) behandlas. Skrivelsen inkom till 
kanslienheten 3 november 2009. 
  
Kommunfullmäktige antog 2005 finansiella mål för kommunen. Diskussion 
förs om en förändring av dessa. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 
sju finansiella mål för Åmåls kommun: 

• Nettokostnadsandel ska högst vara 99,5 %. (Totala kostnader 
ska inte överskrida 99,5 procent av totala intäkterna). 

 
• Årets resultat ska användas till pensionsåtagande i 

ansvarsförbindelsen, om inte kommunfullmäktige beslutar 
annat. 

 
• Skattefinansieringsgrad av investeringar ska vara 100 %. 

(Finansieras med egna medel, undantag kan göras för 
taxefinansierade investeringar). 

 
• Låneskuld bör amorteras med minst 1 miljon kronor per år. 

 
• Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska 

lägst uppgå till 60 %. 
 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ska analysera och utvärdera 
följsamheten av finansiella mål vid ett tillfälle per kvartal. 

 
• Sammanställd redovisning för året (koncernbokslut) ska 

redovisas till fullmäktige i mars. 
 
2.  Därmed upphävs de tidigare finansiella målen från 30 november 2005 

KF § 210. 
______________________ 
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Forts KS § 282 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte redogör ekonomichefen för förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nedanstående 
sju finansiella mål för Åmåls kommun: 

• Nettokostnadsandel ska högst vara 99,5 %. (Totala kostnader 
ska inte överskrida 99,5 procent av totala intäkterna). 

 
• Årets resultat ska användas till pensionsåtagande i 

ansvarsförbindelsen, om inte kommunfullmäktige beslutar 
annat. 

 
• Skattefinansieringsgrad av investeringar ska vara 100 %. 

(Finansieras med egna medel, undantag kan göras för 
taxefinansierade investeringar). 

 
• Låneskuld bör amorteras med minst 1 miljon kronor per år. 

 
• Soliditeten, eget kapital dividerat med totala tillgångar, ska 

lägst uppgå till 60 %. 
 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ska analysera och utvärdera 
följsamheten av finansiella mål vid ett tillfälle per kvartal. 

 
• Sammanställd redovisning för året (koncernbokslut) ska 

redovisas till fullmäktige i mars. 
 
2.  Därmed upphävs de tidigare finansiella målen från 30 november 2005 

KF § 210. 
 
______________________ 
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KS § 283 
KSAU § 330A dnr KS 2009/219 
 
It-policy med strategier för Åmåls kommun 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från it-chef Pontus Karlsson från 23 juni 2009 
2. Förslag till it-policy för Åmåls kommun. Dokumentet inkom 4 juni 

2009 till kanslienheten 
 
Dalslandskommunerna har tagit fram ett gemensamt förslag till it-policy och 
målet är att den ska gälla i fem år. Policyn innehåller bland annat förslag om 
likartad it-organisation inom alla fem kommuner. Policyn ska senare 
kompletteras med it-strategier. 
 
It-chef Pontus Karlsson föreslår att policyn antas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Åmåls kommun vill ha en 
vidare diskussion med övriga Dalslandskommuner om den särskilda 
beräkningsmodell för kostnadsfördelning som nämns i policyn innan beslut 
fattas i frågan. (25 augusti 2009 KSAU § 277) 
 
Kurt Svensson meddelar att frågan diskuterats och att beräkningsmodellen 
står fast. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att it-policy för Åmåls 
kommun antas. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att it-policy för Åmåls 
kommun antas. 
______________________ 
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KS § 284 
KSAU § 331A dnr KS 2009/372 
 
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från 26 oktober behandlas. 
 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna i regionen tagit 
fram förslag till riktlinjer för fysik tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. I arbetet har också handikapporganisationerna, 
Konsumentverket, Boverket, länsstyrelsen med flera deltagit. 
 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att anta riktlinjerna. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning antas. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden och Åmåls Kommunfastigheter AB 

uppmanas ansvara för tillgängligheten som anges i riktlinjerna. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning antas. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden och Åmåls kommunfastigheter AB 

uppmanas ansvara för tillgängligheten som anges i riktlinjerna. 
______________________ 
 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 
 2009-11-10 32 
  
 

 
 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

KS § 285 
 
KSAU § 334A dnr KS 2009/93 
 
Skuldebrev för Åmåls tennisklubb 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Åmåls tennisklubb från 23 februari 2009 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Fredrik Nilsson från 19 maj 2009 

 
Kommunen gav år 2004 Åmåls tennisklubb ett lån på 400 000 kronor i 
samband med att klubben byggde en tennishall. Kommunfullmäktige har 
beslutat att lånet ska amorteras med 16 000 kronor per år. 
 
Tennisklubben hänvisar till klubbens ansträngda ekonomi och vill att 
kommunen skriver av lånet. 
 
Frågan behandlades av kommunstyrelsen 13 oktober 2009, KS § 249, som 
återremitterade ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens 
samtliga bidrag och stöd till föreningar och ta fram en policy gällande 
föreningsstöd. Syftet är en rättvis hantering av föreningsstöd.  

 
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i 

april 2010. 
 

3. I avvaktan på denna utredning får Åmåls Tennisklubb ett ränte- och 
amorteringsfritt lån under år 2009 och 2010. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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KS § 286 
BB § 33  dnr KS 2009/349 
 
Plankostnadsavtal för detaljplan för del av Åmål 4:1 vid rondellen 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Plankostnadsavtal från 23 september 2009 
2. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 24 september 2009 BMN 

§ 158 
 
Avtalet gäller en ny detaljplan för ett område nära rondellen på del av Åmål 
4:1. Syftet är att ändra tillåten markanvändning från grönområde till 
handelsändamål för etablering av gatukök. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet.  
 
2. Kostnaden på 23 000 kronor överförs från kommunstyrelsens 

oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512. Resterande 23 000 kronor 
debiteras beställaren. 

 
3. Eftersom fler näringsidkare har visat intresse för delar markområdet 

kring rondellen uppmanas bygg- och miljönämnden att ta hänsyn till 
detta i det fortsatta arbetet. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtalet.  
 
2. Kostnaden på 23 000 kronor överförs från kommunstyrelsens 

oförutsedda, ansvar 91, verksamhet 0512. Resterande 23 000 kronor 
debiteras beställaren. 

 
3. Eftersom fler näringsidkare har visat intresse för delar av markområdet 

kring rondellen uppmanas bygg- och miljönämnden att ta hänsyn till 
detta i det fortsatta arbetet. 

______________________ 
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KS § 287 
POU § 91 217/2009 
 
Bemanningsenhet 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat rubricerade ärende vid 
sammanträde 2009-10-07 § 79.  
 
Enhetschef Birgitta Jonasson och personalekonom Johan Andersson redogör 
för ärendet. Redogörelsen handlar sammanfattningsvis om: 
- kostnader för bemanningsenheten 
- förslag till grundorganisation för den nya bemanningsenheten 
- startdatum för den nya bemanningsenheten 
- organisatorisk tillhörighet 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har ägt rum 2009-11-03 med Kommunal och 
SKTF. Ingen av parterna hade något att erinra i ärendet. 
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att inrätta en bemanningsenhet fr o m 2010-03-01 och att enheten under 
uppbyggnadsskedet organisatoriskt tillhör kommunstyrelsens förvaltning. 
 
att enhetschef Birgitta Jonasson blir ansvarig för implementeringen av den 
nya bemanningsenheten 
 
att finansiering finns att tillgå av centrala medel om avsatta medel inte skulle 
visa sig vara tillräckliga. Detta avser huvudsakligen den administrativa delen 
motsvarande 759.000 kr.   
 
______________________ 
 
Paragrafen förklaras omgående justerad. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till personal- och organisationsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
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forts KS § 287 
 

1. att inrätta en bemanningsenhet fr o m 2010-03-01 och att enheten 
under uppbyggnadsskedet organisatoriskt tillhör kommunstyrelsens 
förvaltning. 

 
2. att enhetschef Birgitta Jonasson blir ansvarig för implementeringen av 

den nya bemanningsenheten 
 

3. att finansiering finns att tillgå av centrala medel om avsatta medel inte 
skulle visa sig vara tillräckliga. Detta avser huvudsakligen den 
administrativa delen motsvarande 759.000 kr.   

______________________ 
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KS § 288  
 
Delgivning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut: 
Förköpsärende från 16 oktober 2009: Åmål Lågen 1:13, Ånomskog 
Förköpsärende från 27 oktober 2009: Åmål Karsbydalen 1:7 och1:11, 
Fröskog - Edsleskog 
Förköpsärende från 2 november 2009: Åmål Nedre Strand 12:16, Fröskog - 
Edsleskog 
Förköpsärende från 2 november 2009: Åmål Björkil 2:4, Åmål  
Förköpsärende från 2 november 2009: Åmål Persbyn 1:6, Mo  
 
Personalchefens delegationsbeslut: 
2 november 2009 om 

• Ledighet med lön vid fackliga studier 
• lön 
• kommunens minnesgåva 
• bidrag för studier 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporteringen godkänns. 
 
 
KS § 289 
 
Delgivning av kommunala protokoll 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från budgetberedningens möte 13 oktober 2009  
2. Protokoll från budgetberedningens möte 14 oktober 2009  
3. Protokoll från budgetberedningens möte 3 november 2009  
4. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 27 oktober 2009 
5. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 3 nov. 2009 
6. Protokoll från personal- och organisationsutskottets möte 7 okt. 2009 
7. Protokoll från kommunfullmäktiges möte 30 september 2009 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna  
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KS § 290  
 
Delgivning av inkomna skrivelser och rapporter 
 
Följande dokument behandlas: 
-    Delårskommunike augusti 2009 från Västra Götalandsregionen 
-    Folkbiblioteken i Åmål – lokala förutsättningar för kunskapssam- 
      hället – Svensk Biblioteksförening 

                                          -    Besöksnäringen i Sverige, Kommunindex 2009 Topp 100 – 
     Sv Hotell- och Restaurangföretagare/Svensk Handel. 

  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
KS § 291 
 
Uppföljning av utdelade uppdrag 
 
De uppdrag som politiken har delat ut redovisas. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapportering godkänns. 

 
 
KS § 292 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunchefen lämnar en kort rapport om arbetet med den pågående 
översynen av förvaltningsorganisationen samt Ledardagen som genomförts  
för samtliga chefer i kommunen. 
 
-------------------- 
 
Ärende 17, Information om arbetet med nytt aktieägaravtal för Västtrafik, 
stryks från dagordningen och behandlas vid kommande kommunstyrelsemöte. 
 
______________
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
 

 
 

   
    

 


